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 فرانک مسعودی

شیر خام و فراورده های لبنی گرفتار در مخمصه قیمت

بااینکـه دولـت می کوشـد کـه در گفتگوهـای رسـانه ای خـود بگویـد تغییـر چندانـی در قیمـت 
کاالهـای مختلـف ازجمله مـواد غذایی و محصوالت و فراورده های کشـاورزی حاصل نشـده اسـت، 
واقعیـت بیرونـی بـازار و قیمت انـواع کاالها روایت دیگـری را در میـان افکار عمومِی غیرسیاسـی، 

جناحـی بـه تصویر می کشـد.

 فضــای عمومــِی بــازار حکایــت 
کاالهــا  تمامــی  کــه  دارد  ایــن  از 
و  مختلــف  اشــکال  بــه  هرکــدام 
شــدن  گــران  حــال  در  به تدریــج 
به ویــژه  دولــت  اصــرار  هســتند. 
شــخص رئیس جمهــور کــه همه چیــز 
ســر جــای خــودش قــرار دارد و اگــر 
ــت  ــوردی و گذراس ــت م ــی هس گران
تصمیــم گیــران ایــن بخــش را از 
اتخــاذ  بــرای  واقع بینــی ضــروری 
به موقــع  و  درســت  سیاســت های 
بــه  درعین حــال  و  می کنــد  دور 
مــردم  عمومــی  بــاور  و  اعتمــاد 
ــدی  ــیب ج ــت آس ــه دول ــبت ب نس
جویــی  تقابــل  می ســازد.  وارد 
حلقه هــای  میــان  بی ســرانجام 
مختلــف  زنجیره هــای  در  تولیــد 
ازجملــه محصــوالت کشــاورزی و دام 
و طیــور کــه در روزهــای پایانــی غیــر 
تعطیــل هفتــه دوم آبــان مــاه چالــش 
ــدگان  ــان تولیدکنن ــترده ای می و گس
بــه  لبنــی  و صنایــع  شــیر خــام 
ــتند  ــدام می خواس ــود آورد؛ هرک وج
تقصیــر گرانــی را بــه گــردن دیگــری 
ــرا مهنــدس حجتــی در  ــد، زی بیندازن
ــت و در  حاشــیه نشســت هیئــت دول
ــه  ــگاران ک ــش خبرن ــه پرس ــخ ب پاس
چــرا فراورده هــای لبنــی افزایــش 
قیمــت یافتــه اســت گفــت: شــیر 

خــام حداکثــر بــه قیمــت 2 هــزار تومان 
و به انــدازه نیــاز در اختیــار صنایــع 
لبنــی قــرار می گیــرد، ولــی صنایــع 
ــش قیمــت را ناشــی  ــت افزای ــی عل لبن
ــد.  ــته بندی می دانن ــه بس ــواد اولی از م
ــی  ــث »بررس ــرح بح ــا ط ــی ب حجت
ــازار  ــم ب ــتاد تنظی ــط س ــوع توس موض
و اعــام نتیجــه آن به گونــه ای کــه 
تولیدکننــدگان شــیر خــام و مــردم 
صنایــع  واکنــش  نبیننــد«  آســیب 
ــی،  ــع لبن ــت و صنای ــی را برانگیخ لبن
رضــا باکــری را به عنــوان دبیــر انجمــن 
بــه میــدان فرســتاد کــه بخشــی از 
گفته هــای وزیــر را تکذیــب و غیرواقعــی 
اعــام کنــد. رضــا باکــری در گفتگــو بــا 
ــد  ــا تهدی ــگاران، پاســخ خــود را ب خبرن
تعطیلــی کارخانجــات لبنــی آغــاز کــرد 
ــه لبنــی در ســطح  و گفــت: 45 کارخان
کشــور فعالیــت می کننــد و بــرای 120 
ــتقیم و 400  ــورت مس ــر به ص ــزار نف ه
هــزار نفــر غیرمســتقیم اشــتغال ایجــاد 
ــان  ــد، اگــر ایــن کارخانجــات زی کرده ان
ایــن  و  می کننــد  تعطیــل  ببیننــد 

ــوند . ــکار می ش ــاغل بی ــداد ش تع
خــام  شــیر  می افزایــد:  باکــری   
2200 تــا 2400 تومــان بــه کارخانجات 
عرضــه می شــود و در مــورد مــواد اولیــه 
ــرخ  ــر ن ــا تغیی ــد: ب ــته بندی می گوی بس
ارز، قیمــت پلی اتیلــن و پــت مــاده 
دربســته  مورداســتفاده  پتروشــیمی 
در  وی  اســت.  شــده  گــران  بنــدی 
تشــریح بیشــتر تأثیــر مــواد اولیــه 

موضــوع  بســته بندی،  قیمــت  بــر 
ــه  ــازار آزاد را ب ــورس ب ــداری از ب خری
ــه  ــد ک ــات کن ــا اثب ــی آورد ت ــان م می
اگــر تفــاوت قیمتــی میــان محصــوالت 
شــرکت های لبنــی وجــود دارد بــه 
ــه  ــواد اولی ــت م ــودن قیم ــاوت ب متف
مربــوط اســت. باکــری درعین حــال 
ــل  ــل را دلی ــت حمل ونق ــش قیم افزای
دیگــر افزایــش قیمــت مــواد لبنــی 
می شــمارد و بــه معرفــی 9 شــرکت 
ــا  ــن گرانی ه ــل ای ــه دلی ــی ب ــواد لبن م
بــه تعزیــرات کشــوری اشــاره می کنــد.

رضــا باکــری در ادامــه گفتگــوی خود 
ــت  ــل وضعی ــه تحلی ــگاران، ب ــا خبرن ب
تولیــد شــیر خــام، علــل کمبــود و 
و  می پــردازد  آن  قیمــت  افزایــش 
کاهــش تولیــد شــیر خــام را بــه دلیــل 
کمبــود علوفــه، افزایــش قیمت گوشــت 
قرمــز و روانــه کــردن گاوهــای شــیری 
کشــتارگاه ها  بــه  دامــداران  توســط 
ــر از همــه،  ــرای ســود بیشــتر و مهم ت ب
ــی  ــیر خشــک داخل کاهــش عرضــه ش
از 5 هــزار تــن بــه 2 هــزار و 500 تــن 

ارزیابــی می کنــد. 
از این ســوی میــدان، وزارت جهــاد 
اللهــی  عزیــز  علیرضــا  کشــاورزی، 
مدیرعامــل اتحادیــه مرکــزی دامــداران 
جهــاد  وزارت  در  پیش ازایــن  کــه 
کشــاورزی خدمــت می کــرده اســت 
ــه  ــی آنچ ــا تمام ــتد ت ــو می فرس را جل
باکــری گفتــه اســت را تکذیــب نمایــد. 
وی می گویــد: کمبــود شــیر خــام 
ــاره  ــا اش ــدارد و ب ــت ن ــور صح در کش
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بــه افزایــش جمعیــت گاو اصیــل 
در واحدهــای دامــداری صنعتــی، 
ــام از 4  ــیر خ ــد ش ــش تولی ــه افزای ب
ــال  ــن در س ــزار ت ــون و 800 ه میلی
95 بــه 5 میلیــون و 200 هــزار تــن 
در ســال 96 اشــاره می کنــد. وی 
ــد: شــیر تولیــدی کشــور در  می افزای
دو بخــش صنعتــی و ســنتی شــامل 
ــدود  ــایر ح ــتایی و عش ــق روس مناط
ــه  ــت و به مثاب ــن اس ــون ت 10 میلی
نــوش  ضربتــی  ضربتــی،  »زدی 
ترکــش  از  را  تیــر  اولیــن  کــن«، 
پاســخگویی بــه باکــری در چلــه 
ــن  ــد: ای ــذارد و می گوی ــان می گ کم
مقــدار شــیر خــام عــاوه بــر تأمیــن 
ــواد  ــدور م ــب ص ــل موج ــاز داخ نی
ــارد دالر  ــک میلی ــه ارزش ی ــی ب لبن
ــتان  ــته دوس ــن گذش ــود، از ای می ش
ــن  ــرح ای ــا ط ــد ب ــی می خواهن لبن
موضوعــات، شــیر خشــک بــا ارز 
ــول  ــی وارد و محص ــمی و حمایت رس
آزاد  ارز  نــرخ  بــا  را  به دســت آمده 

ــد. ــادر نماین ص
سراســری  اتحادیــه  مدیرعامــل 
دامــداران، در مقابــل افشــاگری رضــا 
باکــری دبیــر انجمــن صنایــع لبنــی 
ــتر  ــود بیش ــرای س ــداران ب ــه دام ک
ــت گوشــت آن  ــه قیم ــیری ک گاو ش
بــه 20 میلیــون رســیده را روانــه 
کشــتارگاه می کننــد درنتیجــه شــیر 
ــد:  ــد می شــود، می گوی ــری تولی کمت
مگــر قیمــت شــیر هــم افزایــش 
نیافتــه؟ ایــن تحلیــل و ارزیابــی غیــر 
ــر کارشناســی اســت. وی  ــی و غی فن
ــه  ــتار دام ک ــمی کش ــار رس ــه آم ب

تغییــری نکــرده اســت اشــاره می کنــد 
انجمــن  تحلیل هــای  می گویــد:  و 
ــرای واردات  ــه ای ب ــی زمین ــع لبن صنای
شــیر خشــک اســت و مبنــای درســتی 

ــد. ندارن
ــری از  ــراز دیگ ــی در ف ــز عبدالله عزی
ــف  ــن حری ــخگویی وارد زمی ــن پاس ای
ــی  ــل درون گروه ــه تحلی ــود و ب می ش
کــه  می پــردازد  شــیر  کارخانجــات 
ــه  ــرای شــیر ب ــش تقاضــا ب ــر! افزای خی
دلیــل رقابــت میــان خــود کارخانجــات 
اســت کــه می خواهنــد شــیر بیشــتری 
جــذب کننــد، پــس خبــری از تعطیلــی 
و تهدیــد بیــکاری بــرای 140 هــزار 
ــاغل  ــزار ش ــتقیم و 400 ه ــاغل مس ش

ــت. ــان نیس ــتقیم در می غیرمس
عزیــز اللهــی کوتــاه نمی آیــد و در 
ــت  ــه »قیم ــری ک ــاد باک ــل انتق مقاب
ــت و  ــان اس ــیر 1570 توم ــوب ش مص
چــرا وزیــر می گویــد قیمــت شــیر 
ــول  ــا قب ــازه م ــت، ت ــان اس 2000 توم
ــان«،  ــم 2400 توم ــم و می گویی نداری
ــیر  ــه ش ــع ک ــد: آن موق ــخ می ده پاس
تــا   1100 مصــوب  قیمــت  زیــر  را 
1200 تومــان بــا مــدت پرداخــت ســه 
تــا چهارماهــه خریــداری می کردیــد 
ــت  ــه را رعای ــد مصوب ــود بای ــان نب یادت

ــد! کنی
 مدیرعامــل اتحادیــه سراســری در 
قیمــت  افزایــش  می گویــد:  ادامــه 
شــیر از قیمــت مصــوب 1570 تومــان 
ــت  ــر کیفی ــه خاط ــان ب ــا 2000 توم ت
ــاالی آن  ــن ب ــی و پروتئی ــیر و چرب ش
ــب  ــات طال ــما کارخانج ــه ش ــت ک اس

آن هســتید...
نه چنــدان  حکایــت  خاصــه  و   
مناســبی در چارچــوب »اره بــده تیشــه 
بگیــر« کــه ناشــی از گرفتــاری هــر دو 
صنــف در مخمصــه قیمــت و نگرانــی از 

ادامــه حیــات و فعالیــت اســت. گرچــه 
پیش ازایــن، همــواره ایــن تضادهــا 
ــد  ــن ح ــا ای ــه ت ــا ن ــود داشــت ام وج
ــان و  ــیوه عری ــن ش ــه ای ــدازه و ب و ان

ــه.  ــل جویان تقاب
ایــن گفتمــان مفصــل و خســته کننده 
تدبیــری  بگوییــم  کــه  آوردیــم  را 
ــی  ــگاه مســئول و متول ــی در جای دولت
بــرای رهــا کــردن هــر دو طــرف 
وجــود  قیمتــی  مخمصــه  ایــن  از 
بگوییــم  درعین حــال  و  نــدارد 
ــده،  ــان فراموش ش ــن می ــه در ای آنچ
کــه  هســتند  مصرف کنندگانــی 
قــدرت خریــد شــیر و فراورده هــای 
ــد، آن هــا هــم از ســوی  لبنــی را ندارن
هــم  و  فراموش شــده اند  دامــداران 
ــی  ــم لبن ــات معظ ــان کارخانج صاحب
کــه اصــًا درک جامعــی از طیــف 

ندارنــد.  مصرف کننــدگان 
بایــد گفــت در ایــن شــرایط دشــوار، 
هرگونــه جابجایــی یــا فشــار بــه یــک 
ــا  ــد شــیر خــام ت ــره تولی ــه زنجی حلق
ــازار، بی حاصــل  ــه ب ــرآورده ب عرضــه ف

اســت. 
ــن مشــکل اساســی در گــرو  حــل ای
تولیــدات  افزایــش  فرهنگ ســازی، 
متنــوع و اســتفاده از تمامــی ظرفیــت 
کارخانجــات بــرای کاهــش قیمــت 
از  دولــت  اگــر  اســت.  تمام شــده 
اصلــی،  متغیــر  به عنــوان  یک ســو 
ــای  ــار دهک ه ــه اقش ــک ب ــرای کم ب
ــص  ــیر تخصی ــد ش ــن، کارت خری پایی
دهــد و دامــداران و کارخانجــات لبنــی 
نیــز از ســوی دیگــر، هرکــدام بــه 
میــزان شــیری کــه تبدیــل می کننــد، 
ــگ  ــترش فرهن ــرای گس ــه ای ب هزین
ــاالی  ــای ب ــان دهک ه ــرف در می مص
جامعــه مصــرف اختصــاص دهنــد، 
ــرای دوســویه ایــن  ــی منطقــی ب تعادل
زنجیــره فراهــم خواهــد شــد کــه 
ــع  ــی و تضــاد مناف ــل جوی ــه تقاب دامن

می دهــد. کاهــش  را 
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زنجیره ای بی بدیل و منحصربه فرد در صنعت مرغ گوشتی و پدافندی غیرعامل و مؤثر در صورت اعمال شدیدترین تحریم های آمریکا

نژاد »آرین« از الین تا ذخیره استراتژیک گوشت مرغ

دکتر مظفری: گوشت 
حاصل شده از کیفیت 
بسیار باالیی برخوردار 
است و با توجه به 
ضریب تبدیل این نژاد 
در اندازه و سایز مناسب 
تصمیم گرفته ایم بخش 
قابل توجهی از گوشت 
به دست آمده را برای 
ذخایر استراتژیک 
نگهداری کنیم .

خبرنگار اخبار سبز ایران: گرچه مقامات آمریکا در ژست های بشردوستانه موضوع استثناء بودن دارو، مواد غذایی و محصوالت کشاورزی را در قاعده کلی تحریم ها 
به طور مداوم اعام می کنند اما با قطع انتقال پول از طریق بستن سوئیفت، سیاستی دوگانه بلکه دورویانه اتخاذ کرده اند که به گمان خود از چشم جامعه جهانی 
پنهان خواهد ماند؛ در مقابل این سیاست دورویانه و ضد بشری، موضوع ایجاد »پدافند غیرعامل« در حوزه »امنیت غذایی« اهمیت و اولویت بیشتری پیدا می کند.
در همین مسیر، »شرکت نهاده های دامی جاهد« در ادامه سیاست های پیشین خود، همان طوری که در مردادماه گذشته شماره 199 مجله زیرساخت های 
کشاورزی )دامپروران( صفحات 40 و41 نوشتیم ، »الین بابل کنار« با نگرش به این راهبرد به مرحله ای رسیده است که اکنون در یک زنجیره کامل از الین ، اجداد 
، مزارع مادر و پرورش جوجه یک روزه گوشتی این نژاد تا تخلیه و بارگیری برای کشتارگاه و نهایتاً خریداری گوشت حاصل شده برای ذخایر استراتژیک را با کمک 

واحدهای برتر و فعال بخش خصوصی اجرایی و عرصه نوینی در صنعت مرغداری در این شرایط خاص کشور گشوده است.
برای اطاع دقیق تر از چندوچون این دستاورد ملی گفتگوی اختصاصی دیگری با دکتر مظفری مدیرعامل شرکت نهاده های دامی جاهد انجام دادیم تا روند تکمیلی 

این زنجیره را از زبان ایشان اطاع رسانی کنیم. 
در گفتگوی پیشین، دکتر مظفری اظهار داشت که نژاد آرین درگذشته به دالیل مختلف دچار افت وخیزهای بسیاری شده و به تدریج سهم باالی خود از بازار جوجه 
یک روزه اجداد و مادر را از دست داد اما از وقتی که این سایت مهم و اساسی به مجموعه نهاده های دامی جاهد واگذار شد، موضوع احیا، بازسازی و رفع معایب 
در فرآیند تولید و دستیابی به جایگاه واقعی آن در بازار موردبررسی و تحقیق علمی قرار گرفت؛ به گونه ای که اکنون با تصمیماتی که اتخاذشده است باقدرت در 

حال ورود به بازار هستیم.
 اکنون دکتر مظفری به استناد همین بیانات، افزود: اینک اجداد الین بابل کنار بانام تجاری »آرین« با کمک فعاالن و پرورش دهندگان برتر مرغ مادر و 
گوشتی، مراحل نهایی تولید گوشت مرغ را سپری کرده و با راندمان باال و کمترین میزان تلفات در میان نژادهای موجود برای حمل به کشتارگاه 

بارگیری می شود.

دکتر مظفری گفت: گوشت حاصل شده از کیفیت بسیار باالیی 
برخوردار است و با توجه به ضریب تبدیل این نژاد در اندازه 
و سایز مناسب تصمیم گرفته ایم بخش قابل توجهی از گوشت 

به دست آمده را برای ذخایر استراتژیک نگهداری کنیم .
دکتر مظفری اظهار داشت: در یک روند تدریجی، تولید گوشت 
مرغ نژاد آرین را از روزانه 75 تن ارتقاء داده و با ترویج و آشنا 
کردن بیشتر پرورش دهندگان مرغ مادر و گوشتی این روند 

متناسب با شرایط بازار افزایش می یابد.
ایران  سبز  اخبار  پایگاه  خبرنگار  سؤال  به  پاسخ  در  ایشان 
)پاسا( که پرسید: ظرفیت تولید نژاد آرین به لحاظ راهبردی و 
در صورت ایجاد مشکاتی برای واردات سایر نژادهای گوشتی 
با اطمینان  تا چه حدی است؟  قالب تحریم های ظالمانه  در 
و قاطع گفت: در الین بابل کنار امکان گسترش تولیدات 
و  یک روزه  جوجه  به  کشور  نیاز  کلیه  تأمین  حد  تا 
تأمین تمام گوشت مرغ موردنیاز مصرف داخل و حتی 
صادرات وجود دارد؛ البته این میزان از تولید با رعایت 
جهاد  وزارت  سیاست های  چارچوب  در  و  بازار  اصول 

کشاورزی خواهد بود.

دکتر مظفری گفت: این فرایند زنجیره ای از نژاد 
شکل گرفته  کشور  در  بار  اولین  برای  »آرین« 
انتها  تا  اول  حلقه  از  می توانیم  آن  طی  و  است 
مرغ  گوشت  عرضه  و  بسته بندی  استحصال،  که 
به واحدهای صنفی است را با همکاری، همراهی 
ساماندهی  و  مدیریت  خصوصی  بخش  کمک  و 

کنیم .
واحد  چند  به  جاهد  دامی  نهاده های  مدیرعامل 
خود،  بعضاً  که  کشور  در  گوشتی  و  مادر  مرغ 
بازار  به  عرضه  مرحله  تا  مالکیتی  زنجیره های 

هستند نیز اشاره می کند. 
دام  امور  معاونت  بر  حاکم  نگرش  است  گفتنی 
وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت جدید نسبت به 
»الین بابل کنار« تغییر کرده و خبرها حاکی از آن 
دام  امور  معاونت  رضایی  مرتضی  که دکتر  است 
هفته دوم آبان ماه در راس هیئت کارشناسی از 
بخش های مختلف الین بابل کنار بازدید و نسبت 
به پیشرفت های حاصله ابراز امیدواری کرده است.
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نیترات پتاسیم 
اهمیت:

ازت و پتاســیم دو عنصــری هســتند کــه بــه میــزان 
قابل توجــه توســط گیــاه از خــاک برداشــت می شــوند، 
لــذا بایســتی در طــول دوره رشــد همــواره بــه میــزان کافــی 

در خــاک وجــود داشــته باشــند. 
نیتــرات پتاســیم یــک کــود کامــًا محلــول در آب 
ــاه  ــد گی ــه از رش ــر مرحل ــوان از آن در ه ــه می ت ــت ک اس
ــود  ــث بهب ــود باع ــن ک ــود در ای ــرد. ازت موج ــتفاده ک اس
رشــد رویشــی می شــود و پتاســیم آن در بهبــود کیفیــت، 
افزایــش مقاومــت بــه خشــکی، شــوری، آفــات و بیماری هــا 
بســیار مؤثــر اســت. نیتــرات پتاســیم کــود بســیار مناســبی 
ــه از  ــود پتاســیم در هــر مرحل ــرای برطــرف کــردن کمب ب

رشــد گیــاه اســت.
 

مشخصات کود:
کشــت های متراکــم و عــدم اســتفاده از عنصــر پتاســیم 
ــاری و  ــود آب آبی ــی کمب ــته و از طرف ــالیان گذش ــی س ط
کیفیــت نامناســب آب وخــاک در اکثــر اراضــی کشــاورزی 
ــر  ــن عنص ــتفاده از ای ــت اس ــه قابلی ــتند ک ــی هس از عوامل
ــر  ــری ب ــان محــدود و خســارات جبران ناپذی ــرای گیاه را ب
میــزان تولیــد و کیفیــت محصــوالت وارد می کنــد. اســتفاده 
ــرایط  ــود ش ــث بهب ــر باع ــن عنص ــاوی ای ــای ح از کوده
ــی محصــوالت  ــش کمــی و کیف ــان و افزای ــه ای گیاه تغذی
  Kno3ــیمیایی ــول ش ــا فرم ــیم ب ــرات پتاس ــود. نیت می ش

دارای 26 درصــد پتاســیم و 19 درصــد ازت اســت.

باغ من آبادتر و زراعت من پربارتر است!
هر آنچه باید درباره کود بدانیم

قسـمت دوم)ادامه از شماره قبل(
کود اوره با پوشش گوگردي

ــراي خــاک و  ــادي ب ــاي بســیار زی ــاال و مزای ــان ب ــه داراي راندم ــود آهســته رهــش ک ــوع ک ــک ن ــوان ی ــا پوشــش گوگــردي )SCU( به عن ــود اوره ب ک
ــادي دارد.  ــرد زی ــع کشــاورزي کارب گیاهــان اســت، در صنای

اخیــراً در کشــور مــا نیــز بــا توجــه بــه راندمــان پاییــن کــود شــیمیایي اوره، اتــاف آن ، آلودگــي شــدید خاک هــا و منابــع زیرزمینــي آب بــه نیتــرات و 
نیتریــت، کاهــش جــذب عناصــر ریزمغــذي بــه دلیــل بــاال بــودن PH خاک هــا و ... اســتفاده از ایــن نــوع کــود نه تنهــا بــراي مــزارع شــالیزار کــه به طــور 
ــاده  ــک م ــوان ی ــز به عن ــرد نی ــوق، گوگ ــاي ف ــر مزای ــاوه ب ــرا ع ــده اســت، زی ــام اراضــي کشــاورزي توصیه ش ــراي تم ــه ب ــد بلک ــل در آب غوطه ورن کام
حیاتــي در ســاختمان پروتئیــن، کاهنــده PH خــاک و درنتیجــه ایجــاد شــرایط جــذب عناصــر ریزمغــذی خصوصــاً آهــن و روي کــه متأســفانه در تغذیــه 

ایرانیــان بــه چشــم نمی خــورد، ویژگــی خاصــی بــه ایــن کــود بخشــیده اســت. 
در کشــور مــا ســاالنه بیــش از 1 میلیــون و 600 هــزار تــن اوره جهــت تأمیــن نیــاز ازت گیاهــان در صنایــع کشــاورزي اســتفاده می شــود. متأســفانه 
بــا توجــه بــه راندمــان پاییــن آن )اتــاف بیــش از 50 درصــد ازت(، کشــاورزان مجبورنــد جهــت تأمیــن نیــاز گیاهــان، مقادیــر بیشــتري کــود اســتفاده 
ــا و  ــکیل نمک ه ــن تش ــوره و همچنی ــود بی ــر وج ــه خاط ــه ب ــود بلک ــادي می ش ــیار زی ــای بس ــاف هزینه ه ــث ات ــا باع ــوع نه تنه ــن موض ــد. ای نماین
ــز  ــی آب را نی ــع زیرزمین ــي مناب ــا( و آلودگ ــدن خاک ه ــفت ش ــدید آن )س ــي ش ــاک و آلودگ ــان خ ــش راندم ــاک، کاه ــر در خ ــای دیگ کمپلکس ه
ــا  ــد خاک ه ــش از 90 درص ــه بی ــران ک ــوص ای ــاورزي، به خص ــای کش ــرد در زمین ه ــمند گوگ ــش ارزش ــه نق ــه ب ــا توج ــي ب ــال دارد. از طرف ــه دنب ب
ــا پوشــش گوگــردي از هــر دو جهــت باعــث افزایــش راندمــان کشــاورزي کشــور خواهــد شــد. ــا pH بــاال بــوده، اســتفاده از کودهــاي اوره ب  آهکــي و ب
تولیــد  امــکان  مختلــف،  ســیلنت های  از  اســتفاده  و  عملیاتــي  پارامترهــاي  تغییــر  بــا  گوگــردي،  پوشــش  بــا  اوره  فرآینــد  در  همچنیــن 
محصوالتــی بــا درصدهــاي مختلــف گوگــرد و ســرعت انحال هــای متفــاوت وجــود دارد، لــذا اســتفاده از اوره بــا پوشــش گوگــردي بــا 
 حداقــل کیفیــت )حداکثــر ســرعت انحــال هفــت روزه( به مراتــب مفیدتــر و کاراتــر از اوره )بــا ســرعت انحــال پنجاه ثانیــه ای( می باشــد.

در خصــوص کاربــرد گســترده گوگــرد، اســتفاده از کــود اوره بــا پوشــش گوگــردي بــا درصد پوشــش های متفــاوت )ســرعت انحال هــای متفــاوت( به تنهایی 
و یــا به صــورت مخلــوط بــا اوره جهــت تأمیــن به موقــع ازت موردنیــاز گیــاه در دوره رشــد از کاربــرد اوره مناســب تر خواهــد بــود. ایــن مســئله اگــر به صــورت 
دقیــق بررســي و بــر اســاس نــوع کشــت و نیازهــای آن در طــي دوره رشــد)نیاز هــر گیــاه بــه عناصــر مغــذي متفــاوت اســت(، شــرایط آب و هوایــي منطقــه 
و آنالیــز دقیــق خــاک اعمــال گــردد، باعــث افزایــش چشــمگیر راندمــان محصــوالت کشــاورزي، بهبــود کیفــي خصوصیــات خــاک، جلوگیــري از آلودگــي 
 منابــع آب و کاهــش مصــرف اوره می گــردد و بــا توجــه بــه پرداخــت یارانــه جهــت کــود اوره ازلحــاظ اقتصــادي کمک بزرگــي به اقتصاد کشــور خواهد شــد.
لــذا ترویــج و آشــنایي کشــاورزان بــا کــود اوره بــا پوشــش گوگــردي و همچنیــن تعییــن اســتاندارهاي الزم جهــت تولیــد و مصــرف آن در ســطحي وســیع 

در نقــاط مختلــف کشــور و بــا توجــه بــه نــوع کشــت ضــروري بــه نظــر می رســد.
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 روش زمان و مقدار مصرف:
ــت  ــول در آب اس ــًا محل ــود کام ــک ک ــیم ی ــرات پتاس نیت
ــی  ــاری و محلول پاش ــی، کودآبی ــرف خاک ــورت مص ــه به ص ک

می باشــد. قابل اســتفاده 
مصــرف خاکــی: بــه میــزان 200 تــا 300 کیلوگــرم در هکتـــار 

در زمان کاشـــت
کودآبیــاری و ســرک: بــه میــزان 100 تــا 200 کیــــلوگرم در 

هکتــار در2 تــا 3 نوبــت در طــول فصــل رشــد
محلول پاشی: به میزان 5 تا 8 در هزار

 
گیاهان و مناطق مورد مصرف:

ایــن کــود را می تــوان در هــر مرحلــه از رشــد گیــاه 
ــوالت  ــوه، محص ــان می ــته، درخت ــات پس ــرای باغ ــاً ب خصوص
کشــت های  و  نیشــکر  ســیب زمینی،  ســبزی،  و  صیفــی 

گلخانــه ای اســتفاده کــرد.
 

محاسن کاربرد:
محصــول کیفیــت  بهبــود  تولیــد،  میــزان   افزایــش 

 و افزایــش مقاومــت گیــاه در مقابــل خشــکی، آفــات و 
ی هــا ر بیما

 
کود آلی )ارگانیک(

به کودهایی اطاق می شود که منشأ طبیعی دارند.
 

کودهای حیوانی
گاو،  مدفــوع  و  ادرار  بســتر،  مــواد  از  مجموعــه ای  بــه 
ــود  ــه می ش ــری گفت ــوان دیگ ــر حی ــا ه ــرغ ی ــفند، م گوس
ــد  ــد. درص ــت می آی ــه دس ــا ب ــداری آن ه ــل نگه ــه از مح ک
مــواد غذایــی کــود حیوانــی و کیفیــت فیزیکــی آن بــه 
ــزان  ــواد بســتری، می ــوان، کیفیــت م ــوع حی ــی مثــل ن عوامل
ــذر  ــدار ب ــدیم و مق ــزان س ــه دام، می ــود، تغذی ــیدگی ک پوس
ــرات،  ــم حش ــا، الرو و تخ ــپور بیماری ه ــرز، اس ــای ه علف ه
ــود  ــتر از ک ــود گاوی بیش ــد ازت ک ــاک دارد. درص ــن و خ ش
ــیم  ــفر و پتاس ــد فس ــی درص ــت، ول ــی اس ــفندی و مرغ گوس
ــت. ــتر اس ــفندی بیش ــای گاوی و گوس ــی از کوده ــود مرغ  ک

ــتگی دارد.  ــه دام بس ــه تغذی ــا ب ــی کوده ــواد غذای ــد م درص
مثــًا چنانچــه جیــره غذایــی دام ازنظــر یــک عنصــر ضعیــف 
ــر  ــر آن عنص ــی ازنظ ــز به طریق اول ــه نی ــود حاصل ــد، ک باش
ضعیــف خواهــد بــود و یــا هــر چــه درصــد فیبــر جیــره غذائی 
بیشــتر باشــد درصــد فیبــر مدفــوع نیــز زیادتــر خواهــد بــود. 
ــی  ــود حیوان ــاده در ک ــی ازت دار س ــات آل ــی ترکیب فراوان
ــواد،  ــن م ــریع ای ــه س ــت. تجزی ــاز اس ــیار مسئله س ــازه بس ت
ســبب آزاد شــدن آمونیــاک، تجمــع آن در مجــاورت ریشــه ها 
ــچ گاه  ــت هی ــن جه ــه همی ــود، ب ــاه می ش ــمومیت گی و مس
ــه محصــول کاشــته شــده داد  ــازه را ب ــی ت ــد کــود حیوان نبای
بلکــه برعکــس، پوســیدگی اولیــه کــود ایــن مشــکل را مرتفــع 

می ســازد.
ــاد  ــق ایج ــد از طری ــز می توان ــود نی ــاح در ک ــادی ام زی

ــن  ــد. بنابرای ــاز باش ــاه، مسئله س ــتقیم گی ــمومیت مس ــا مس ــمزی و ی ــیل اس پتانس
وجــود مقــدار متعادلــی عناصــر غذائــی و زیــاد نبــودن عناصــری مثــل ســدیم در کــود 
دامــی مطلــوب اســت. کیفیــت مــواد بســتری نیــز نقــش مهمــی در کیفیــت و حالــت 
ــن  ــد بســتر اســت، بدی ــفند فاق ــل گوس ــوالً اصطب ــی دارد. معم ــود حیوان ــی ک فیزیک
لحــاظ، ســرعت تجزیــه و پوســیدگی کــود گوســفندی زیــاد و دوام آن در خــاک کمتــر 

ــد.  ــرم« گوین ــود گ ــود گوســفندی را »ک ــد. ک ــا می باش ــایر کوده از س
ــواد  ــوان م ــا معمــوالً از کاه به عن ــا بیشــتر از خــاک اره و در گاوداری ه در مرغداری ه
بســتری اســتفاده می کننــد. ســرعت تجزیــه و پوســیدگی کاه بیــش از خــاک اره اســت 
ــات  ــاک اره از ترکیب ــرا خ ــش از کاه اســت زی ــاک بی ــاک اره در خ و بالعکــس، دوام خ

ــت.  ــده اس ــا کاه تشکیل ش ــه ب ــری در مقایس مقاوم ت
علف هــای  بــذر  مثــل  نامطلــوب  مــواد  مقــدار  چــه  هــر  به طورکلــی، 
کــود  در  حشــرات  و  الر  و  تخــم  و  بیماری هــا  اســپور  خــاک،  شــن،  هــرز، 
اولیــه آن بیشــتر باشــد، ارزش کیفــی کــود بیشــتر اســت.  کمتــر و تجزیــه 

ــه  ــذر علف هــای هــرز و آلودگــی ب ــزان ب پوســیدگی کــود ســبب می شــود کــه از می
امــراض و حشــرات نیــز کاســته شــود. 

اولیــه کــود حیوانــی می تــوان آن را در شــرایطی مشــابه  بــرای پوســیدگی 
کاشــت  از  قبــل  مدتــی  را  حیوانــی  کــود  یــا  و  قــرارداد  کمپوســت  تهیــه 
بــه  آن  تبدیــل  و  خــاک  در  کــود  تجزیــه  داد.  اختــاط  مزرعــه  خــاک  در 
هومــوس نیــز مســتلزم تهویــه، حــرارت و رطوبــت کافــی در خــاک می باشــد. 
می شــوند. تأمیــن  زراعــی  مناســب  عملیــات  انجــام  طریــق  از  عوامــل   ایــن 

کــود حیوانــی را در زراعــت گیاهــان پرارزشــی ماننــد ســبزیجات، ســیب زمینی، ذرت، 
پنبــه و چغندرقنــد، بــه مقــدار تقریبــی 20 تــا 50 تــن در هکتــار بــه خــاک می دهنــد. 
کــود حیوانــی را معمــوالً در زمــان شــروع عملیــات تهیــه بســتر تــا حداقــل یــک مــاه 
قبــل از کاشــت بــر ســطح خــاک می پاشــند و بــا وســایلی ماننــد گاوآهــن، دیســک یــا 
 کولتیـــواتور بــا خــاک ســطحی و تــا عمــق حــدود 15 ســانتیمتری مخلــوط می کننــد.

ــه  ــی در مزرع ــورت کپه هائ ــی را به ص ــود حیوان ــنتی، ک ــک و س ــای کوچ در زراعت ه
ــاک  ــا خ ــاخته، ب ــده س ــاک پراکن ــطح خ ــر س ــل ب ــا بی ــپس ب ــد و س ــرار می دهن ق
ــتفاده  ــی اس ــاش حیوان ــتگاه کودپ ــزه از دس ــای مکانی ــد. در زراعت ه ــوط می کنن مخل
می شــود. دســتگاه کودپاشــی حیوانــی ماننــد یــک تریلــر اســت کــه در کــف آن یــک 
نــوار نقالــه قــرار دارد. نــوار نقالــه کــود را بــه ســمت عقــب و خــارج از تریلــز هدایــت 
ــه  ــود را ب ــچ ک ــزد؛ چرخــش مارپی ــز می ری ــز از مرک ــچ گری ــک مارپی ــرده و روی ی ک
اطــراف پرتــاب می کنــد. از آنجائــی کــه هزینــه خریــد، حمل ونقــل و پاشــیدن 
ــد  ــیع می توان ــای وس ــوص در زراعت ه ــت و به خص ــاد اس ــیار زی ــی بس ــود حیوان ک
ــت  ــش آورد، الزم اس ــی پی ــات زراع ــدی عملی ــزی و زمان بن ــکاتی را در برنامه ری مش
ــوس آن،  ــظ هوم ــرای حف ــاش ب ــاک و ت ــی در خ ــای گیاه ــذاردن بقای ــی گ ــه باق ب

توجــه کافــی شــود.
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 کودهاي گیاهي
 کود سبز

ــود  ــتفاده از ک ــاک، اس ــی خ ــاده آل ــش م ــای افزای ــر از راه ه ــی دیگ یک
ســبز در تنــاوب زراعــی اســت. منظــور از کــود ســبز، شــخم زدن گیــاه در 

خــاک پــس از رشــد کافــی و بــدون برداشــت محصــول اســت. 
اثــر کــود ســبز بــر خصوصیــات فیزیکــی خــاک هماننــد کــود حیوانــی 
اســت، ولــی کــود ســبز عمــًا مــواد غذایــی بــه خــاک اضافــه نمی کنــد، 
ــره  ــود ذخی ــذب و در خ ــاک ج ــود از خ ــد خ ــی رش ــه ط ــه آنچه ک بلک
ــره  ــان تی ــه از گیاه ــد. درصورتی ک ــه خــاک برمی گردان ــوده اســت را ب نم
ــده را  ــام ازت تثبیت ش ــود تم ــتفاده ش ــبز اس ــود س ــوان ک ــوالت به عن بق
ــا جــذب و ذخیــره  ــد. از طــرف دیگــر کــود ســبز ب ــه خــاک برمی گردان ب
مــواد غذایــی در خــود از شســته شــدن آن هــا جلوگیــری می نمایــد. گیــاه 
ــینی  ــرات فیتوتوکس ــتی اث ــبز می بایس ــود س ــوان ک ــتفاده به عن مورداس
بــر رشــد محصــول بعــدی نداشــته باشــد، فصــل رشــد آن کوتــاه، رشــد 
ســبزینه ای زیــاد و تراکــم بوتــه بــاال را تحمــل کنــد تــا عــاوه بــر این کــه 
ــل  ــش کام ــد، پوش ــه می کن ــاک اضاف ــه خ ــی ب ــاده آل ــادی م ــدار زی مق
ــری از  ــرای جلوگی ــل خــاک ب ــد. پوشــش کام ــن نمای ــز تأمی خــاک را نی

ــرورت دارد. ــرز ض ــای ه ــد علف ه ــی رش ــایش آن و بازدارندگ فرس
 بنابرایــن اهــداف کــود ســبز را می تــوان در افزایــش مــاده آلــی خــاک، 
ــره  ــان تی ــتفاده از گیاه ــورت اس ــاک )و در ص ــی خ ــواد غذائ ــظ م حف
بقــوالت افزایــش ازت خــاک(، جلوگیــری از فرســایش خــاک و مبــارزه بــا 

ــود.  ــه نم ــرز خاص ــای ه علف ه
کــود  کــه  می ســازد  روشــن  فــوق  اهــداف  بــه  توجــه 
می گیــرد. قــرار  تنــاوب  در  وجینــی  گیاهــان  از  قبــل   ســبز 
ــی  ــش فصل ــن آی ــد جایگزی ــط می توان ــی فق ــیکل تناوب ــبز در س ــود س ک
گــردد. چنانچــه طــول آیــش فصلــی موجــود بــرای تولیــد یــک محصــول 
ــی مجــاز  ــش فصل ــد، اســتفاده از کــود ســبز طــی آن آی ــت می نمای کفای

نیســت. 
نــوع آیــش فصلــی، )زمســتانه یــا تابســتانه( کــه در شــرایط کشــت آبــی 
توســط کــود ســبز جایگزیــن می شــود بــه شــرایط اقلیمــی بســتگی دارد. 
ــا زمســتان ســرد مشــخص می شــوند، گیاهــان  در نواحــی اقلیمــی کــه ب
وجینــی )ماننــد چغندرقنــد، پنبــه، ذرت و ســیب زمینی( در بهــار کاشــته 
ــد توســط کــود ســبز اشــغال گــردد.  می شــوند و آیــش زمســتانه می توان

در آن نواحــی اقلیمــی کــه بــا زمســتان مایــم مشــخص می شــوند گیاهان 
ــا  ــد و ســیب زمینی( ی ــد چغندرقن ــز )مانن ــن اســت در پائی ــی ممک وجین
ــود ســبز  ــردان( کاشــته شــوند و ک ــه و آفتابگ ــد ذرت، پنب ــار )مانن در به
ــد محصــول  ــزه )عکــس دوران رش ــا پائی ــتانه ی ــی تابس ــد محصول می توان
ــود ســبز در کشــت  ــوان ک ــه به عن ــی ک ــن گیاهان ــی( باشــد. مهم تری اصل

آبــی ممکــن اســت مورداســتفاده قــرار گیرنــد عبارتنــداز: خلــر، 
ــیاه.  ــو و گندم س ــبدر، ج ــاودار، ش ــا، چ ــواع لوبی ــی، ان لوبیاروغن

ــس از  ــر پ ــا اگ ــود، ام ــته نمی ش ــبز کاش ــود س ــوان ک ــه به عن یونج
رشــد کافــی ســبزینه بــه خــاک برگردانــده شــود، بعضــی از هدف هــای 

ــد.  ــن می کن ــبز را تأمی ــود س ک
ایرانــی  شــبدر  و  چــاودار  گندم ســیاه،  مثــل  گیاهانــی 
در  و  می کننــد  رشــد  فقیــر  خاک هــای  در  به خوبــی 
هســتند. مؤثــر  خاک هــا  ســاختمان  و  بــاروری   بهبــود 

ــه  ــی ب ــل از کاشــت محصــول اصل ــه قب ــل دو هفت ــبز را حداق ــود س ک
خــاک برمی گرداننــد. هرچــه درصــد مــواد خشــبی کــود ســبز بیشــتر 
ــری از  ــی طوالنی ت ــه زمان ــتی بافاصل ــد، می بایس ــر باش و ازت آن کمت

ــده شــود.  ــه خــاک برگردان کاشــت محصــول اصلــی ب
ــود  ــوان ک ــبدر به عن ــا ش ــه ی ــل یونج ــی مث ــه از گیاهان درصورتی ک
ــین آالتی  ــا ماش ــا را ب ــدا آن ه ــتی ابت ــود می بایس ــتفاده می ش ــبز اس س
ماننــد کولتیواتــور، به صــورت پنجــه غــازی از پائیــن طوقــه قطــع کــرد 
ــوردی«  ــا »توف ــد آپ« ی ــش »ران ــا علف ک ــا ب ــوند و ی ــک ش ــا خش ت
ــار  ــا تیم ــردن ی ــن ک ــه ک ــد از طوق ــه بع ــا 4 هفت ــرد و 3 ت ــک ک خش
بــا علف کــش در وضعیــت گاورو بــودن خــاک شــخم شــوند. در 
ــته و  ــوع پیوس ــه وق ــان ب ــن گیاه ــدد ای ــد مج ــورت رش ــن ص ــر ای غی
به صــورت علــف هــرز درخواهنــد آمــد. هیــچ گاه نبایســتی کــود 
ــرارداد.  ــرای دام ق ــورد چ ــا م ــت و ی ــه برداش ــوان علوف ــبز را به عن س
ــن  ــته و ممک ــاک گش ــی از خ ــواد غذائ ــروج م ــث خ ــل باع ــن عم ای
ــد. چــرای دام  ــدی را نقصــان ده ــرد محصــول بع اســت رشــد و عملک
ــر  ــه از کــود ســبز هنگامــی امکان پذی ــا یــک برداشــت مختصــر علوف ی
اســت کــه کــود شــیمیائی کافــی بــه خــاک داده شــود و آیــش 
 فصلــی موجــود اجــازه رشــد مجــدد و کافــی را بــه کــود ســبز بدهــد.

ــاران  ــی پرب ــه نواح ــران ب ــم ای ــرایط دی ــبز در ش ــود س ــری ک به کارگی
ــی  ــوان از گیاهان ــن نواحــی می ت ســاحل خــزر محــدود می شــود. در ای
ــرای محصــوالت وجینــی  ــوان کــود ســبز ب ماننــد جــو و چــاودار به عن

بهــاره ماننــد پنبــه،  ذرت و آفتابگــردان اســتفاده کــرد. 
ــل  ــاه قب ــک م ــدود ی ــتی ح ــبز را می بایس ــود س ــرایط ک ــن ش در ای
ــاده  ــاق افت ــا پوســیدگی مناســبی اتف از کاشــت در خــاک شــخم زد ت
و رطوبــت کافــی بــرای رشــد محصــول اصلــی در خــاک ذخیــره شــود.
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 کمپوست
ــهری  ــای ش ــی، زباله ه ــی و حیوان ــای گیاه ــارت از بقای ــت عب کمپوس
ــه  ــیدگی قرارگرفت ــرایط پوس ــت ش ــه تح ــت ک ــاب اس ــن فاض ــا لج و ی
باشــند، به طوری کــه مــواد ســمی آن هــا از بیــن رفتــه، فــرم اولیــه خــود 

ــند. ــده باش ــودر درآم ــورت پ ــت داده و به ص را ازدس
 بــرای تهیــه کمپوســت می تــوان از بقایــای چوب بری هــا ، زبالــه 
ــن  ــی ، لج ــرو ماه ــای کنس ــتارگاه ها و کارخانه ه ــای کش ــهری،  بقای ش

ــرد.  ــتفاده ک ــدی اس ــر آون ــت غی ــان پَس ــاد گیاه ــاب و اجس فاض
به طورکلــی، کمپوســت ها از نظــر مــواد غذائــی ضعیــف هســتند 
ــه  ــی ک ــرو ماه ــای کنس ــتارگاه ها و کارخانه ه ــای کش ــتثناء بقای ــه اس )ب
ــود ســاختمان خــاک  ــرای بهب ــی می باشــند( و معمــوالً ب ازنظــر ازت غن

مورداســتفاده قــرار می گیرنــد.
ــیمیائی  ــر ش ــی آن و اث ــاده آل ــدار م ــه مق ــت ب ــی کمپوس ــر فیزیک  اث
ــه کمپوســت از  ــب شــیمیائی آن بســتگی دارد. تهی ــه ترکی کمپوســت ب
ــرای مصــرف مجــدد  ــدی ب ــای شــهری و لجــن فاضــاب راه مفی زباله ه
و دفــع بهداشــتی ایــن مــواد اســت. مــواد اخیــر از ایــن نظــر کــه دارای 
امــاح کــم و فاقــد مولدیــن امــراض و آفــات گیاهــی، بــذر علف هــای هــرز 
ــند. ــاک می پوس ــرعت در خ ــوده و به س ــب ب ــند مناس ــاک می باش و خ

 لجــن فاضــاب را پــس از تخمیــر غیــر هــوازی و حــرارت دادن )بــرای 
کشــتن عوامــل بیمــاری زای آن( مورداســتفاده قــرار می دهنــد.

 برای تهیه کمپوست روش کلی زیر انجام پذیر است:
ــه  ــه ای ب ــورت الی ــد به ص ــت کنی ــد کمپوس ــه می خواهی ــوادی را ک  م
ــه در  ــره ای ک ــا حف ــن ی ــطح زمی ــانتیمتر روی س ــا 10 س ــت 7 ت ضخام
زمیــن تهیه کرده ایــد قــرار دهیــد و بــه ازاء هــر ســطل از مــواد کمپوســت 
شــونده حــدود 100 گــرم فســفات دی آمونیــم یــا سوپرفســفات روی مواد 
ــر اســت  ــد بهت ــه از سوپرفســفات اســتفاده می کنی بپاشــید. )درصورتی ک
حــدود 40 گــرم اوره بــه ازاء هــر 100 گــرم سوپرفســفات اضافــه شــود(.

 پــس از پاشــیدن کــود شــیمیائی اقــدام بــه آبپاشــی ایــن الیــه نمــوده، 
ــد  ــد. می توانی ــه کنی ــن روش اضاف ــه همی ــد را ب ــای جدی ــپس الیه ه س
ــا الیه هــای  ــاوب ب ــا خــاک را به طــور متن ــی و ی ــی از کــود حیوان الیه هائ
مــواد کمپوســت شــونده قــرار دهید. اگــر از الیه هــای کود حیوانی اســتفاده 
ــواد  ــتن م ــان انباش ــود ازت در زم ــردن ک ــه ک ــازی به اضاف ــد، نی می کنی
کمپوســت شــونده نیســت، امــا ممکن اســت مقــداری فســفات و ســولفات 
کلســیم نیــاز باشــد. ترکیــب کــود شــیمیائی کــه بــرای تحریــک و تکمیل 
ــه نســبت  ــه کمپوســت اضافــه می شــود ب پوســیدگی و تعــادل عناصــر ب
 کربــن بــه ازت و ترکیــب شــیمیائی مــواد کمپوســت شــونده بســتگی دارد.
ــن مــواد کمپوســت شــونده  ــه ازاء هــر ت پاشــیدن چنــد کیلوگــرم اوره ب

ــار آبپاشــی مفیــد اســت. ــوده کمپوســت قبــل از هــر ب روی ت
ــه  ــی ب ــر غذائ ــه عناص ــت کلی ــا الزم اس ــای چوب بری ه ــورد بقای  در م

کمپوســت اضافــه شــود. 

مواد کمپوســت شــونده را می بایســتی همیشــه مرطوب نگهداشــت و هر 2 تا 
 4 هفتــه یک بــار آن را مخلوط و زیرورو نمود تا به خوبی تهویه و یکنواخت شــود.
ــاال  ــت ب ــرارت کمپوس ــه ح ــود ک ــب می ش ــوده موج ــاد ت ــردن زی ــرورو ک زی
 نرفتــه و آفــات و عوامــل بیمــاری زای موجــود در مــواد از بیــن نرونــد.

ــونده  ــت ش ــواد کمپوس ــه م ــت ک ــرف اس ــاده مص ــی آم ــت هنگام کمپوس
پوســیده و پــودر شــده باشــند. مــدت الزم بــرای کمپوســت شــدن، بســته بــه 

ــد.  ــرق می کن ــرایط کار ف ــی و ش ــواد مصرف م
زباله هــای شــهری پــس از حــدود 6 هفتــه کمپوســت می شــوند. کمپوســت 
ــاک اره را  ــوالً خ ــد. معم ــول می کش ــاه ط ــن م ــی چندی ــاک اره گاه ــل خ کام
حــدود 6 هفتــه در شــرایط مناســب می پوســانند تــا ترکیبــات ســمی محلــول 

ــد.  ــرف می کنن ــپس مص ــده، س آن پوسیده ش
ــوی  ــه و ب ــس و پش ــع مگ ــعه و تجم ــت؛ توس ــه کمپوس ــات تهی از معض

ــت. ــر آن اس ــوب تخمی نامطل
ــس و  ــا مگ ــارزه ب ــرای مب ــد. ب ــو می کاه ــدت ب ــواد از ش ــه م ــش تهوی افزای
ــوان  ــت را می ت ــرد. کمپوس ــتفاده ک ــره کش ها اس ــتی از حش ــه می بایس پش

ــرارداد. ــتفاده ق ــی مورداس ــود حیوان ــای ک به ج
فواید استفاده از کمپوست:

در ایجــاد کشــاورزی پایــدار مناســب اســت و از کاهــش محصــول جلوگیــری 
ــاوه،  ــوده و به ع ــزرگ آب و عناصــر ب ــده ب ــره کنن ــد. کمپوســت، ذخی می کن
ــاد  ــب اعتم ــد، به این ترتی ــش می ده ــاک را افزای ــره آب در خ ــت ذخی قابلی
 و دلگرمــی کشــاورزان بــرای اســتفاده از آن در مــزارع بیشــتر می شــود.

ــخم را  ــات ش ــود، عملی ــاک می ش ــاختمان خ ــودی س ــث بهب ــت باع  کمپوس
آســان تر می کنــد، هومــوس و مــواد آلــی خــاک را افزایــش می دهــد، بعضــی 
ــیله  ــد به وس ــه نمی توانن ــاز ک ــای موردنی ــا و آنزیم ه ــا، هورمون ه از ویتامین ه
ــرای  ــه ب ــه درنتیج ــد ک ــن می کن ــوند را تأمی ــن ش ــیمیایی تأمی ــای ش کوده
ــد و مناســب هســتند. ــی بســیار مفی ــواد آل ــود م ــا کمب ــای مواجــه ب  خاک ه
 کمپوســت در جلوگیــری از تغییــر اســیدیته خــاک مثل یک بافر عمــل می کند.

 وقتــی درجــه حــرارت کمپوســت بــه 60 یــا بیشــتر می رســد، عوامــل پاتــوژن 
ــی رود. ــن م ــًا از بی ــرز کام ــای ه ــذور علف ه ــا و ب ــم انگل ه ــزا، تخ  و بیماری
ــاک  ــا خ ــی ب ــد، به راحت ــیده باش ــده و رس ــًا آماده ش ــه کام ــتی ک  کمپوس
 در حــال تعــادل قــرار می گیــرد و تهویــه خــاک را بهبــود می بخشــد.

تلــف  بــدون  را  فــراوری اش  بــرای  اضافه شــده  کودهــای  کمپوســت، 
از  بســیاری  می دهــد،  قــرار  گیــاه  اختیــار  در  هــدرروی  و  شــدن 
عناصــر  و مــواد غذایــی پر مصــرف  و  کم مصــرف کــه در  خــود داشــته 
قــرار می دهــد، وزن  اختیــار  گیــاه  در  و  آزادکــرده   را در خــاک  اســت 
بــرای  ازایــن رو  و  داده  به شــدت کاهــش  را  مخصــوص ظاهــری خــاک 
اســت. مفیــد  و  مناســب  بســیار  رســی  و  سنگیـــــــن   خاک هــای 
ــود  ــاد اســت، وجــه کمب ــداری عناصــر در ســطح آن زی ــت نگه  چــون ظرفی
عناصــر و مــواد غذایــی گیــاه در خاک هــای ســبک و شــنی را جبــران 

. می کنــد
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ورود نژاد آرین به بازار؛ آغاز 
تحولی جدید در صنعت مرغداری

نسـل سـوم یـک خانواده مرغـدار با پیشـینه 60 سـال فعالیـت در عرصـه صنعت مرغـداری و 
پـرورش در دوران هـای مختلـف قبـل و بعـد از انقالب، اینـک باافتخـار و سـربلندی در گفتگو 
بـا خبرنـگار مـا  می گوید: همـه نژادهـای تجاری موجـود در بـازار را تجربـه کردم ولـی به این 
نتیجه رسـیدم کـه در چارچوب یـک فعالیـت اقتصـادی مقرون به صرفه و ضرورت هـای ملی، از 

نـژاد آرین کـه الیـن آن را در اختیارداریم اسـتفاده کنم.

ــک  ــن در ی ــه آری ــتفاده مقرون به صرف اس
زنجیــره کامــل مالکیتــی 

مهنــدس محســن خزایــی، دارنــده یــک 
ــادر  ــرغ م ــی از م ــل مالکیت ــره کام زنجی
ــکات  ــل ن ــا تجزیه وتحلی ــتارگاه ب ــا کش ت
قــوت و ضعــف نــژاد آریــن می گویــد: 
ــت،  ــه 70 نیس ــال های ده ــِن س ــن آری ای
ــاوه  ــه ع ــد ک ــتدالل می کن ــن اس و چنی
ــژاد  ــن ن ــد ای ــه در فراین ــی ک ــر تحوالت ب
ــش  ــت، دان ــده اس ــار حاصل ش در بابل کن
پــرورش، نــوع جیره بنــدی و مدیریــت 
ــا  ــی ب ــال های کنون ــارم در س ــه و ف تغذی

ــت. ــرده اس ــر ک ــه 70 تغیی ده
آرین، یک انتخاب آگاهانه

ــریح  ــی در تش ــن خزای ــدس محس مهن
بیشــترمزایا و نتیجه بخــش بــودن اســتفاده 
از نــژاد آریــن بــرای تولیــد گوشــتی لذیــذ 
عرصــه  در  مقرون به صرفــه  فعالیتــی  و 
پــرورش و تولیــد ایــن نــژاد بــه تاریخچــه 
ــه و  ــال های اولی ــازار در س ــه ب ورود آن ب
و می گویــد:  اشــاره می کنــد  دهــه 70 
و  مرغــداری  تجهیــزات  ســال ها  آن  در 
درعین حــال دانــش کاربــردی پــرورش، 
تغذیــه و مدیریــت فــارم تــا حــد امــروزی 
ــه  ــا ک ــود، واحده ــرفته نب ــدرن و پیش م
ــداران  ــط مرغ ــد توس ــنتی بودن ــاً س غالب
در  رقابــت  و  اداره می شــدند  کم تجربــه 
تولیــد بــه دلیــل بازرگانــی دولتــی حاکــم 
ــت،  ــود نداش ــداری وج ــت مرغ ــر صنع ب
نژادهــای دیگــری هــم درصحنــه مرغداری 
ــذا آریــن یــک  کشــور حضــور نداشــتند، ل

ــود .  ــر ب ــاب ناگزی انتخ
از ســوی دیگــر، مدیریــت حاکــم بــر الین 
ــی آن  ــه و بازاریاب ــوه عرض ــار و نح بابل کن
ــازی و  ــرح آزادس ــد از ط ــد بع ــب ش موج
ــایه  ــن در س ــژاد آری ــا، ن ــایر نژاده ورود س
قــرار گیــرد و ســهم آن در بــازار به تدریــج 
ناچیــز شــود و در دهــه 80 ایــن نــژاد 

ــد. ــوش ش فرام
تحول در نژاد آرین

ادامــه  مهنــدس محســن خزایــی در 
ــول  ــه تح ــد: نقط ــادآور ش ــود ی ــث خ بح
در ایــن نــژاد بــا واگــذاری آن بــه شــرکت 
نهاده هــای دامــی جاهــد بــا مدیریــت 
دکتــر ورناصــری کــه جوانــی خــاق و 
خوش فکــر بــود آغــاز شــد و در ادامــه 
بــا مســاعی ارزشــمند دکتــر مظفــری 
بــه  شــرکت  ایــن  جدیــد  مدیرعامــل 
شــرایط مطلوبــی رســید. هم زمــان بــا 
احیــا، بازســازی  و نوســازی فراینــد الیــن 
ــازار را تســخیر  ــار، نژادهایــی کــه ب بابل کن
کــرده بودنــد و قصــد نــدارم نــام ببــرم، بــه 

خاطــر ســلطه بامنــازع بــر بــازار، بــا تکبــر، 
ــل  ــِی تحوی ــداران را در نوبت هــای طوالن مرغ
و معطــل  قــرار می دادنــد  مــادر  جوجــه 
مانــدن واحدهــا موجــب ضــرر و زیــان آنــان 

. می شــد
ــدان  ــورد نه چن ــیوه برخ ــت: ش ــی گف خزای
مناســب متولیــان ایــن نــژاِد مســلط بــر بــازار 
ــت نخورده  ــص و دس ــژاد خال ــد ن ــب ش موج
آریــن کــه اینــک خــود را بــا تحــوالت بــازار و 
رقابــت تطبیــق داده بــود را انتخــاب و آزمــون 

کنیــم.
ــه  ــادر ب ــد م ــه واح ــن در س ــرورش آری پ
ــم  ــه اقلی ــه در س ــزار قطع ــت 100 ه ظرفی

متفــاوت
می گویــد:  خزایــی  محســن  مهنــدس 
دارای ســه واحــد مجــزای مــادر بــه ظرفیــت 
حــدود 100 هــزار قطعــه هســتم کــه در هــر 
ــتفاده  ــن اس ــژاد آری ــا از ن ــن واحده ــۀ ای س
ــارم  ــران ف می کنــم. آمــار و ارقامــی کــه مدی
گــزارش می کننــد نیــز نشــان از رونــد مثبــت 
دارد. مقرون به صرفــه ای  و  رضایت بخــش  و 

خزایــی گفــت: راندمــان جوجــه مــادر 
ــن  ــه ای ــت ک ــد اس ــدود 86 درص ــن ح آری
ــی  ــر اســت. حت ــا کمت ــایر نژاده ــدد در س ع

ــه  ــژادی ک ــان ن ــت، هم ــنیده ها حاکیس ش
ــته و  ــال گذش ــت در س ــروف اس ــیار مع بس
ــه 46 درصــد  در مــوارد زیــادی راندمانــش ب

ــت. ــیده اس نرس
ایشــان یــادآور شــد: مســتنداتی داریــم کــه 
ــناس در  ــژاد سرش ــن ن ــازد ای ــکار می س آش
ــد منطقــه  مناطقــی چــون آذربایجــان و چن
بــا اقلیم هــای متفــاوت، بازدهــی مطابــق 
آنچه کــه در جدول هایشــان آمــده اســت 

نداشــته اند.
آریــن، مقــاوم در مقابــل بیماری هــا بــا 

کمتریــن میــزان تلفــات
ایــن  بــه  پاســخ  در  خزایــی  مهنــدس 
به رغــم  آریــن  نــژاد  پرســش کــه چــرا 
از  مزایایــی کــه شــما می گوییــد هنــوز 
ســوی مرغــداران بــا اســتقبال مواجــه نشــده 
اســت گفــت: متأســفانه تبلیغــات منفــی 
ــایعات  ــر ش ــی ب ــی و متک ــدید، غیرعلم ش
بی اســاس از یک ســو و ســابقه و ذهنیــت 
دهــه 70 از ســوی دیگــر موجــب شــده 
اســت بعضــی مرغــداران هنــوز دیــد خوبــی 
نســبت بــه آریــن نداشــته باشــند، حال آنکــه 
آنچــه مــا در عرصــه عمــل مشــاهده کردیــم 
کامــًا  نادرســت  ذهنیت هــای  ایــن  بــا 
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متفــاوت اســت، ولــی اینجانــب بــا تجــارب طوالنــی پــرورش، اطمینــان دارم بــا اســتقبال 
مــردم از گوشــت لذیــذ ایــن پرنــده، مرغــداران نیــز بــه نحــوی گســترده از جوجــه ریــزی 

می کننــد. اســتقبال  آن 
ــی در حــد  ــه اول تلفات ــم در هفت ــی آن ه ــک واحــد 60 هزارتای ــه، در ی  به طــور نمون
ــداران  ــود مرغ ــت. خ ــابقه اس ــورد بی س ــک رک ــت و این ی ــوده اس ــد ب ــم درص 3  ده
به راحتــی می تواننــد ایــن عــدد را در محاســبات خــود منظــور کننــد، درخواهنــد یافــت 
کــه پــرورش آریــن مقرون به صرفــه تــر اســت. فقــط کافــی اســت کــه یــک دوره طبــق 
اســتانداردها، از جوجــۀ آریــن اســتفاده کننــد، در عمــل بــه همــان جمع بنــدی مثبتــی 

ــا رســیده ایم دســت خواهنــد یافــت.  کــه م
راندمان باالی آرین در چارچوب ضریب تبدیل تعریف شده

ــه ای شــده اســت  ــد: صنعــت مرغــداری وارد مرحل ــی می گوی مهنــدس محســن خزای
کــه بایــد در چارچــوب یــک فعالیــت دقیــق اقتصــادی و بازرگانــی، هزینــه و فایده ــاش 
را مــورد مداقــه و بررســی قــرار داده و تمــام ابعــاد و عناصــر ایــن فعالیــت را محاســبه 
کند.اگــر طبــق تعریــف، گوشــت آوری آریــن را میــان 2 تــا 2/5 کیلــو در نظــر بگیریــم و 
در همیــن وزن ضریــب تبدیــل را محاســبه کنیــم، می توانیــم دریابیــم کــه تولیــد آریــن 
ــی چــون راس اســت و حتــی در  ــه نژادهای ــت نســبت ب ــدرت رقاب ــًا اقتصــادی باق کام

مــواردی برتــری دارد.
خزایــی گفــت: امــروز نتیجــه 36 نمونــه از فــارم کــرج را در اختیــار اینجانــب قراردادند، 
آن هــم مربــوط بــه واحــد البــرز کــه بــه کانــون آلودگــی معــروف اســت و نتیجــه از نظــر 
ــد  ــان می ده ــود و نش ــی ب ــوارد منف ــایر م ــاظ MG و MS و س ــه لح ــوارد ب ــی م تمام
کــه کل گلــه 4 منفــی اســت. حتــی یــک کار دانشــگاهی در شــهرکرد و یــک موسســه 
تحقیقاتــی در کــرج بــرای مقایســه بازدهــی آریــن بــا یکــی از نژادهــای معــروف تجــاری 
ــا انتشــار آن، مرغــداران درمی یابنــد مزیــت  ــازار در حــال اجراســت کــه ب موجــود در ب
ــه انتخــاب  ــا خیــر و حتمــاً در یــک مقایســه دســت ب اقتصــادی آریــن خــوب اســت ی

آگاهانــه خواهنــد زد.
مزایای دیگر آرین

ــداری  ــان خری ــزار توم ــن را 10 ه ــادر آری ــه م ــه جوج ــر قطع ــا ه ــت: م ــی گف خزای

مهندس محسن خزایی: دارای سه 
واحد مجزای مادر به ظرفیت حدود 
100 هزار قطعه هستم که در هر سۀ 

این واحدها از نژاد آرین استفاده 
می کنم. آمار و ارقامی که مدیران 

فارم گزارش می کنند نیز نشان 
از روند مثبت و رضایت بخش و 

مقرون به صرفه ای دارد.
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ــر  ــای دیگ ــت نژاده ــط قیم ــا متوس ــاس ب ــادر در قی ــده م ــک پرورش دهن ــرای ی ــن ب ــم و ای می کنی
حداقــل و در همــان ابتــدا 300 میلیــون تومــان نفــع اقتصــادی دارد. از ســوی دیگــر، جوجــه گوشــتی 
ــر و  ــا ارزان ت ــرای مادری ه ــود ب ــد می ش ــل تولی ــداد در داخ ــا اج ــن ت ــه از الی ــل اینک ــه دلی ــن ب آری
لــذا باقیمتــی حداقــل 200 تــا 300 تومــان کمتــر از ســایر نژادهــا عرضــه می شــود، طبعــاً مرغــداران 

ــد. ــبه نماین ــرورش را محاس ــر دوره پ ــان ه ــود و زی ــد و س ــه کنن ــد مقایس می توانن
ضریب تبدیل آرین میان  1/700 تا 1/900

مهنــدس خزایــی می گویــد: نــژاد آریــن در دوره پــرورش 36 تــا 45 روزه ازنظــر وزن بــه 2 تــا 2 کیلــو 

ــد  ــان می ده ــا نش ــبات م ــد و محاس و 400 می رس
ــی  ــب تبدیل ــن وزن، ضری ــا ای ــن دوره ب ــه در ای ک
میــان 1/700 تــا 1/900 دارد. به جــز ایــن هــم 
ــد  ــه نخواه ــد مقرون به صرف ــرغ در واح ــداری م نگه
بــود. ایــن نــژاد در چارچــوب مــرغ ســایز بــا گوشــت 
بســیار لذیــذ، پرجاذبــه بــرای صــادرات یــا نگهــداری 
ــرای تولیــد مــرغ ســنگین  و ذخیره ســازی اســت و ب

ــی مناســب نیســت. پرچرب
شــرکت  جانب دارانــه  و  حمایتــی  برخــورد 

جاهــد دامــی  نهاده هــای 
می ســازد:  خاطرنشــان  خزایــی  مهنــدس 
حمایت هــای بی دریــغ شــرکت نهاده هــای دامــی 
جاهــد در بعــد پــرورش و اعطــای وام و نــوع نگــرش 
دکتــر مظفــری کــه خــود ســابقه طوالنــی مدیریتــی 
در عرصــه صنعــت مرغــداری دارد موجــب شــد یــک 
ــتحصال  ــا اس ــادر ت ــی از م ــل مالکیت ــره کام زنجی
و  ســازمان دهی  را  کشــتارگاه  و  مــرغ  گوشــت 
نهایــی کنیــم کــه ایــن خــود، فعالیــت مــا را 
مقرون به صرفــه کــرده اســت، لــذا باافتخــار و در 
ــا منشــأ  چارچــوب ضرورت هــای یــک تولیــد ملــی ب
ــم موفــق شــده ام و ســایر مرغــداران  داخلــی می گوی
مــادر گوشــتی را بــه اســتفاده از نــژاد آریــن دعــوت 

می کنــم. 
 

مهندس محسن خزایی: صنعت مرغداری 
وارد مرحله ای شده است که باید در 

چارچوب یک فعالیت دقیق اقتصادی و 
بازرگانی، هزینه و فایده اش را مورد مداقه 

و بررسی قرار داده و تمام ابعاد و عناصر 
این فعالیت را محاسبه کند.اگر طبق 

تعریف، گوشت آوری آرین را میان 2 تا 2/5 
کیلو در نظر بگیریم و در همین وزن ضریب 
تبدیل را محاسبه کنیم، می توانیم دریابیم 

که تولید آرین کاماًل اقتصادی باقدرت 
رقابت نسبت به نژادهایی چون راس است 

و حتی در مواردی برتری دارد.
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ــت در  ــوارش و مقاوم ــتگاه گ ــی دس ــای انگل آلودگی ه
ــگل: ــد ان ــای ض ــر داروه براب

انگل هــای دســتگاه گــوارش نشــخوارکنندگان ، نقــش مهمــی در 
ایجــاد بیمــاری و کاهــش تولیــدات دامــی ایفــاء می نماینــد. افزایــش 
تعــداد دام هــا در مراتــع، به شــدت خطــر ابتــا بــه عــوارض گوارشــی 
ــگل  ــگل را افزایــش می دهــد. ظهــور گونه هــای مقــاوم ان ناشــی از ان
ــا  ــوژی انگل ه ــی در اپیدمیول ــش مهم ــگل، نق ــای ضــد ان ــه داروه ب
دارد)تیلــور ،2009(. به خصــوص در ایــن زمینــه نقــش بارندگی هــا و 
درجــه حــرارت محیــط بســیار قابل توجــه می باشــد. وجــود شــرایط 
ــا، ســبب انباشــت الرو  ــت و دم ــه لحــاظ رطوب محیطــی مناســب ب
ــود  ــر خ ــن ام ــه ای ــود ک ــتان می ش ــل تابس ــت زایL3  در فص عفون
افزایــش شــدت آلودگــی را در اواخــر پائیــز و زمســتان به همــراه دارد. 
 ،)Haemonchus contortus( خطــر آلودگی هــای انگلــی، نظیــر
به ویــژه بــا ســویه های مقــاوم بــه داروهــای ضــد انــگل، در بســیاری 
ــزرگ  پرورش دهنــده گوســفند در نیمکــره جنوبــی،  از کشــورهای ب
مثــل اســترالیا، برزیــل و دیگــر کشــورهای آمریــکای جنوبــی، 
ــل، در  ــکاران، 1996(. در مقاب ــا و هم ــد )اچواری ــه می باش قابل توج

  پرورش دهندگان گوسفند، درباره این بیماری ها بیشتر بدانند
نصــراهلل واحــدی نــوری: بخــش تحقیقــات علــوم دامــی، مرکــز تحقیقــات کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان مازنــدران، ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و 

ترویــج کشــاورزی، ســاری، ایــران.

مقدمه:
ــا  ــرل آن ه ــی در کنت ــدم توانائ ــد در گوســفندان و ع ــور آلودگــی انگل هــای جدی ــادی در ظه در طــول دهه هــای گذشــته، شــاهد تحــوالت نســبتاً زی
ــی از  ــردازد. یک ــا می پ ــوژی آن ه ــن اپیدمیول ــوده و همچنی ــش ب ــال افزای ــده ای در ح ــور فزاین ــه به ط ــد ک ــن فرآین ــه بررســی ای ــه ب ــن مقال ــم. ای بوده ای
اصلی تریــن فاکتورهــا در ایــن زمینــه تغییــرات آب و هوایــی می باشــد کــه می توانــد اثــرات عمیقــی بــر اپیدمیولــوژی آلودگی هــای انگلــی داشــته باشــد، 

خصوصــاً بــرای آن دســته از عوامــل انگلــی کــه آب وهــوا تأثیــر مســتقیم بــر رشــد مراحــل آزاد زندگــی آن هــا دارد.
ظهــور گونه هــای نماتــد مقــاوم بــه داروهــای ضــد انــگل و افزایــش مصــرف بی رویــه  داروهــا بــرای کنتــرل آن هــا نیــز می توانــد ســبب تغییــرات عمیــق 
ــوان  ــرل انگل هــای موجــود،  خــود به عن ــن رویکــردی در کنت ــد چنی ــی شــود. پیام ــاً ایجــاد گاســتروانتریت انگل ــا و نهایت ــن نماتده ــوژی ای در اپیدمیول
 Fasciola( ــگل کبــد ــرورش گوســفندان در جهــان محســوب می گــردد. در بســیاری از مناطــق جهــان، میــزان شــیوع  ان ــرای پ یــک تهدیــد جــدی ب
ــه  ــوط ب ــز گزارش هــای مرب ــاران دارد. در چنــد دهــه گذشــته نی ــژه در ســال های پرب ــاال، به وی ــا بارندگی هــای ب ــاط بســیار نزدیکــی ب hepatica(، ارتب
افزایــش شــیوع ســایر انگل هــای ترماتــودی ماننــد )دیکروســلیوم و پارامفیســتومم( در تعــدادی از کشــورها وجــود دارد کــه ایــن امــر احتمــاالً از طریــق 
ــد  ــاز، می توان ــد می ــی خارجــی مانن ــای انگل ــا اســت. عفونت ه ــی در آن ه ــرات آب و هوای ــی تحمــل تغیی ــن توانائ ــا و همچنی ــال دام ه ــش نقل وانتق افزای
ــرات  ــاال و تغیی ــرارت ب ــه ح ــیع از درج ــتره وس ــد. گس ــرح باش ــی مط ــکل اساس ــک مش ــوان ی ــده و به عن ــی ش ــادی قابل توجه ــای اقتص ــث زیان ه باع
جــوی فعلــی، منجــر بــه افزایــش حشــرات و بــروز تجمعــی آن هــا گردیــده اســت . به عــاوه ، تصمیمــات قانونــی منجــر بــه اعمــال تغییــر در اســتفاده 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــه و نگرانی ه ــع زبال ــد دف ــی مانن ــده اســت. عوامل ــفند ش ــر شــپش در گاو و گوس ــی، نظی ــت اکتوپارازیت ــش عفون ــا و افزای از آفت کش ه
محیط زیســت و شــاید مهم تــر از همــه نیــاز بــه دسترســی محصــول بیشــتر، منجــر بــه اتخــاذ تصمیم هایــی بــه دوراز روش هــای معقــول گردیــده اســت. 
ــر  ــن ام ــه افزایــش جمعیــت حشــرات و فعالیــت کنه هــا دامــن زده، کــه خــود ای ــا حــدودی ب ــه نظــر می رســد کاهــش اســتفاده از ارگانوفســفره ها ت ب

ســبب گســترش بیماری هــای انگلــی مشــترک بیــن انســان و دام گردیــده اســت.

ــور  ــوس به ط ــس همونک ــگل جن ــمالی، ان ــره ش ــع در نیمک ــورهای واق ــیاری از کش بس
ــر و همــکاران،2004(. ــا توزیــع بســیار گســترده تر گزارش شــده اســت )وال فزاینــده ای ب

ــا  ــن آن ه ــه بیماری زاتری ــود دارد ک ــروس وج ــس نماتودی ــگل جن ــه از ان ــه گون س
ــاً در حــال  ــه عمدت ــور و همــکاران، 2007(. این گون ــوس می باشــد )تیل ــروس بات نماتودی
ــت  ــده اس ــکا گزارش ش ــمال آمری ــی و ش ــورهای اروپای ــدادی از کش ــز در تع ــر نی حاض

ــکاران، 1989(. ــارد و هم )ریچ
ــای  ــایر نماتده ــر از س ــیار طوالنی ت ــی بس ــه زندگ ــوس دارای چرخ ــروس بات نماتودی
ــای  ــه بره ه ــال ب ــک س ــره در ی ــک ب ــی از ی ــذا آلودگ ــد، ل ــوارش  می باش ــتگاه گ دس
ــن  ــع اجــازه ای ــگل در مرت ــی تخــم ان ــای طوالن متولدشــده در ســال بعــد می رســد. بق

ــتیونس، 1960(. ــاس و اس ــد. )توم ــی را می ده ــبتاً طوالن ــه نس فاصل
متأســفانه اســتفاده مکــرر از محصــوالت داروهــای ضــد انــگل  موجــود در یــک گــروه، 
ــای  ــه گزارش ه ــت ک ــگفت آور نیس ــن ش ــردد. بنابرای ــا می گ ــت  انگل ه ــبب مقاوم س
گســترده ای از چندیــن انــگل مقــاوم در برابــر داروهــای ضــد انــگل در دام های بســیاری از 

نقــاط جهــان وجــود دارد )والــر، 1999(.
آلودگی کرم های پهن ) ترماتود(:

ــان  ــاط جه ــیاری از نق ــفندان در بس ــیولوزیس( در گوس ــد )فاس ــی کب ــی انگل آلودگ
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به وســیله انــگل فاســیوال هپاتیــکا  )Fasciola hepatica( ایجــاد 
می شــود. آلودگــی حاصــل از مهاجــرت تعــداد زیــادی از الروهــای 
نابالــغ از طریــق کبــد و در مجــرای صفــراوی صــورت می گیــرد.

 تمــام حیوانــات بــه ایــن انــگل آلــوده می گردنــد، امــا عمدتــاً در 
ــده می شــود و گوســفند آســیب پذیرتر اســت  گوســفند و گاو دی
)آرمــور، 1991(. بــروز ایــن آلودگــی انگلــی بــا بارندگی هــای زیــاد 
ــاد  ــتانی زی ــاران تابس ــارش ب ــه ب ــال هایی ک ــاط دارد و در س ارتب
اســت، شــایع تر اســت )واولرنشــو، 1959(. تخــم انــگل بــه میزبــان 
حلــزون نیــاز دارد. بــارش بــاران بــاال و درجــه حرارت بیشــتر از 10 
درجــه ســانتی گراد بــرای رشــد تخــم مناســب می باشــد )روالنــد 
واولرنشــو،1959؛ واولرنشــوو همــکاران، 1969(. در بســیاری از 
ــی  ــن شــرایط به طورکل ــع در نیمکــره شــمالی، ای کشــورهای واق
از اواخــر بهــار تــا اواخــر تابســتان فراهــم اســت. میــزان عفونــت 
و بــروز ایــن بیمــاری انگلــی کبــد، شــدیداً وابســته بــه بارندگــی 
در ایــن دوره می باشــد، به خصــوص در اواخــر بهــار و اوایــل 
ــر  ــگل در اث ــن ان ــای ای ــه بســیاری از تخم ه ــی ک تابســتان، زمان
ــد  ــی می توان ــد، بارندگ ــن می رون ــی از بی ــدید و کم آب ــای ش گرم

نقــش به ســزائی در رشــد و نمــو تخــم انــگل داشــته باشــد . 
ــر  ــا دو براب ــی ت ــت انگل ــاد، عفون ــی زی ــا بارندگ ــال های ب در س
افزایــش می یابــد. حلزون هــای میزبــان واســط می تواننــد در 
ــز و زمســتان  ــا در پایی ــزون(  ی ــت تابســتانی حل تابســتان )عفون
ــکاران،  ــورو هم ــوند )تیل ــوده ش ــزون( آل ــتانه حل ــت زمس )عفون
ــزون به ســرعت  ــت حل 2007(. در تابســتان های مرطــوب، جمعی
افزایــش می یابــد. اگــر آب وهــوای مرطــوب ادامــه یابــد، حلزون هــا 
در اواخــر تابســتان و اوایــل پاییــز، تعــداد زیــادی از »ســرکر« انگل 
را روی مرتــع رهــا نمــوده و ســپس این هــا در مرتــع تبدیــل بــه 
ــوند.  ــفندان می ش ــی گوس ــبب آلودگ ــته و س ــرکر« گش »متاس
برعکــس، اگــر ابتــدای پاییــز خشــک یا ســرد باشــد، »متاســرکر« 
کمتــری تشکیل شــده و نهایتــاً میــزان آلودگــی در فصــل پاییــز و 
زمســتان خیلــی پایین تــر از قبــل می باشــد. در دهه هــای اخیــر، 
ــوط  ــای مرب ــد، گزارش ه ــا و ایرلن ــد بریتانی ــورهایی مانن در کش
ــت  ــش اس ــال افزای ــن در ح ــای په ــی کرم ه ــاری انگل ــه بیم ب
ــرارت  ــه ح ــاران و درج ــارش ب ــل ب ــه دلی ــاد ب ــه به احتمال زی ک
باالتــر از میانگین ســاالنه اســت )تیلــور، 2009(. دیکروکولیســیس 
ــوم دندریتیســو  ــود و دیکروکولی ــر ترمات )Dicrocoeliosis( در اث
ــا شــایع  )Dicrocoeliumdendriticu( در بســیاری از نقــاط اروپ
اســت، امــا تنهــا به طــور پراکنــده در برخــی از کشــورها در 
ــل  ــکاران، 2007(. دلی ــور و هم ــود دارد )تیل ــان وج ــر جه سراس
ایــن امــر شــاید بــه پیچیدگــی چرخــه زندگــی ایــن انــگل مرتبط 
ــان واســط اول  ــان واســط اســت. میزب باشــد کــه شــامل دو میزب
 )F.hepatica( برخاف هپاتیــکا )Dicrocoelium( دیکروکولیــوم
حلزون هــای خاکــزی هســتند کــه به طــور گســترده ای در مراتــع 
خشــک حضــور دارنــد )منجــا - گنزالــس و همــکاران، 2001(. در 
ضمــن تخــم ایــن انــگل قــادر اســت طــی چنــد مــاه در مراتــع 

زنــده بمانــد. 
توســط   )D. dendriticum( دندریتیکــو  انــگل  تخم هــای 
ــوان  ــع می شــود، به این ترتیــب خرگــوش به عن ــز دف خرگــوش نی
مخــزن خانگــی ایــن انــگل به حســاب می آیــد )اترانتــو تراورســا، 

 .)2002
میزبــان واســط دوم ایــن انــگل، مورچه هــای قهــوه ای از جنــس 
فورمیــکا هســتند )کــرول و مپــس،1952( کــه عمدتــاً در طــول 
ماه هــای گــرم تابســتان فعالیــت می کننــد و توســعه متاســرکاریا 
)metacercariae( نیــز در ایــن زمــان بهتــر صــورت می گیــرد. 

پارافیســتوموم  جنــس  ترماتــود  انگل هــای  ازجملــه  
ــی  ــترش جهان ــه دارای گس ــد ک )Paramphistomum( می باش
اســت. ایــن انــگل به ویــژه در مناطــق گرمســیری و نیمــه 
گرمســیری و در نشــخوارکنندگان شــایع می باشــد )تیلــور و 
همــکاران، 2007(. میزبــان واســط   شــامل حلزون هــای آب 

ــت. ــیرین اس ش

ــای  ــرای بق ــه ب ــل می شــود. شــرایطی ک ــر آب منتق ــع پ ــق مرت ــوالً از طری ــی معم آلودگ
انــگل)Fasciola( الزم اســت، می توانــد منجــر بــه افزایــش واگیــر انــگل پارمفیســتومم در گاو 
یــا گوســفند گــردد. جریــان ســیاب ها، افزایــش آلودگــی بــه ایــن انــگل را بــه دنبــال دارد 

)فوســتر و همــکاران،2008؛ مــوری و همــکاران، 2010(.
کوکسیدیوز

ــا  ــس ایمری ــای جن ــی از انگل ه ــه ای ناش ــی تک یاخت ــت انگل ــک عفون ــیدیوز ی کوکس
ــد  ــان می ده ــا نش ــود دارد، گزارش ه ــول وج ــه معم ــه 11 گون ــت. درحالی ک )Eimeria( اس
کــه در گوســفندان، همــه آن هــا پاتــوژن نیســتند )تیلــور و کچپــول،1994(. حساســیت بره ها 
ــای  ــه در بره ه ــت اولی ــد. مقاوم ــش می یاب ــی افزای ــار هفتگ ــن چه ــا س ــیدیوز ت ــه کوکس ب
ــه ایمنــی غیرفعــال از طریــق شــیر مــادر و یــا بعضــی شــرایط  تــازه متولدشــده، وابســته ب
فیزیولوژیکــی دســتگاه گــوارش نــوزاد اســت )گرگــوری و کچپــول، 1989(. اســترس بــدون 
شــک نقــش مهمــی دارد، به عنوان مثــال آب وهــوای ســرد و مرطــوب ســبب اســترس بره هــا 
ــوب،  ــرم و مرط ــوای گ ــه ه ــد، درحالی ک ــاری باش ــه بیم ــد ب ــد تهدی ــه می توان ــود ک می ش
شــرایطی مطلــوب بــرای توســعه اووسیســت و ســپس افزایــش ســطح چالــش بعــد از تولــد را 

ــد.  ــم می نمای ــفندان فراه در گوس
ــی کــه ســن آن هــا  ــو در فصــل بهــار، زمان کوکســیدیوز معمــوالً در بره هــای جــوان دوقل
بیــن 3 تــا 8 هفتــه می باشــد، بســیار شــایع اســت. )تیلــور و کچپــول، 1994(. شــدت بیماری 
ــل از  ــوص قب ــت ، به خص ــوان اس ــفندان ج ــود در گوس ــای  موج ــداد انگل ه ــا تع ــط ب مرتب
ــد. مقاومــت  ــه دســت آی ــرای کاهــش شــدت آلودگــی در روده ب ــی ب آن کــه مصونیــت کاف
ــرایط  ــی از ش ــترس ناش ــق اس ــد از طری ــیدیوزی می توان ــت کوکس ــر عفون ــات در براب حیوان
ــرایط آب و  ــدید و ش ــاي ش ــدت، دم ــفر طوالنی م ــه ای، س ــرات تغذی ــد تغیی ــاعد مانن نامس
هوایــي، تغییــرات در محیــط یــا عفونــت هم زمــان کاهــش یابــد )گرگــوري، 1990؛ تیلــور، 
ــه  ــی )2-3 هفت ــدای زندگ ــا در ابت ــه و در بره ه ــورد در فرانس ــن م ــه ای 1995(. به طوری ک
ــی از  ــز حاک ــا  نی ــنو، 1987(.گزارش ه ــوره و اس ــود )ی ــده می ش ــیرخوارگی( دی ــس از ش پ
ــده  ــه )feedlot( در ایاالت متح ــه تغذی ــتم های محوط ــا در سیس ــیدیوز بره ه ــیوع کوکس ش
ــریک، 1965(.  ــرت و ش ــت )ماه ــدت اس ــای طوالنی م ــوص در حمل ونقل ه ــکا به خص آمری
در چنیــن شــرایطی، اســتفاده از داروهــای ضــد انعقــادی بــرای جلوگیــری از بیمــاری ضروری 
اســت )گرگــوری و همــکاران، 1982؛ تیلــور و همــکاران، 2011(. زمــان درمــان بایــد بــا توجه 
ــم شــود. ــای پیش بینی شــده اســترس تنظی ــی و دوره ه ــا، سیســتم مدیریت ــه ســن بره ه ب

عفونت های انگل های خارجی

1- جنب زرپتیک
آلودگــی بــا جــرب پســوروپتیک یــک نــوع عفونــت حاد یــا مزمــن آلرژیــک اســت. درماتیت 
ناشــی از آلودگــی در گوســفندان منجــر بــه خــارش شــدید، ضایعــات پشــم، بیقــراری، گاز 
گرفتــن و خراشــیدن مناطــق آلــوده، کاهــش وزن و در برخــی مــوارد مــرگ را بــه همــراه دارد 

)کــی روود، 1986.(.
ــا  بیشــتر در  ــد، ام ــدن رخ ده ــر بخشــی از ب ــات ممکــن اســت در ه در گوســفند، ضایع
ــور و همــکاران، 2007(  ناحیــه گــردن، شــانه ها، پشــت و دســت ها مشــاهده می گــردد )تیل
ــز و  ــوارد در پایی ــب م ــه اغل ــت ک ــتانی اس ــاری زمس ــک بیم ــفند ی ــوروپتیک در گوس .پس
زمســتان های ســرد رخ می دهــد، اگرچــه تعــداد مــوارد قابل توجــه ای در ماه هــای تابســتان 
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رخ می دهــد، به ویــژه در حیواناتــی کــه بــه مراتــع بــا علف هــای 
ــل  ــی مث ــگل در محل های ــد. ان ــال می کنن ــرت فع ــرز مهاج ه
ــال گــوش مستقرشــده و ســبب  ــل، کشــاله ران، و کان ــر بغ زی
تحریــک مزمــن کانــال شــنوایی گردیــده، به گونــه ای کــه اغلــب 
بــا خونریــزی شــدید و همچنیــن تــکان دادن ســر و خــراش آن 

همــراه اســت )بیتــس، 1996(.
ــه روش  ــی ب ــگل خارج ــن ان ــان ای ــورها، درم ــی کش در برخ
ــفروس  ــات ارگانوفس ــوان در ترکیب ــردن حی ــا فروب ــنتی و ب س
مصنوعــی  پریتروئیدهــای  یــا   )organophosphorus(
سازگاربامحیط زیســت و یــا الکتون هــای کلســیم تزریقــی 
ــال  ــی از  اعم ــرات ناش ــور، 2001(. اث ــرد )تیل ــورت می گی ص
ــن  ــدا روش ــت در ابت ــن اس ــی ممک ــای درمان ــن روش ه چنی
ــل  ــه دلی ــدت ب ــا در بلندم ــان آور آن ه ــرات زی ــا اث ــد، ام نباش
ــرای انســان و ســپس بی مهــرگان  گــزارش از ســمیت بالقــوه ب

ــت.  ــیده اس ــات رس ــه اثب ــی ب ــزی و ماه آب
 اگرچــه الکتــون هــای کلســیم بســیار مؤثــر هســتند )1999؛ 
پارکــر و همــکاران(، امــا اســتفاده نادرســت از آن هــا )تحــت دوز 

ــا بیش ازحــد( ســبب ایجــاد مقاومــت می گــردد.  و ی

2- میازیس
میازیــس )Myiasis( عبــارت اســت از آلودگــی بافــت زنــده 
ــرات. در  ــیله الرو حش ــفند( به وس ــات )گوس ــرده حیوان ــا م و ی
شــمال اروپــا، میازیــس ناشــی از الرو Luciliasericata، در 
گوســفند بســیار گســترده و شــایع می باشــد )هیــت و اســقف، 
1986(. در انگلســتان میازیــس  در بیــش از 80 درصــد از مــزارع 
پــرورش گوســفند رخ می دهــد )بیســدورف و همــکاران، 2006(.

 )Lucilia cuprina(  در اســترالیا و نیوزیلند، لوســیلیا کوپرینا
و اِل ســریکاتا )L. sericata( عمــده عامــل میازیــس )90 درصد( 
در گوســفندان هســتند )گیــاه و لوئیــس،2011(. در آب وهــوای 
گــرم در دریــای مدیترانــه یــا در مناطــق قــاره ای اروپــا، عامــل 
 Wohlfahrtia( مهــم دیگــر میازیــس، ُولفارتیــا مگنیفیــکا
ــکاران،2007(.  ــانچز و هم ــز س ــد )مارتین magnifica( می باش
درنهایــت، گونه هــای دیگــر مگس هــا در ایجــاد میازیــس 
ــرات مخــرب  ــق  اث ــس از طری ــد. میازی ــت می نماین ــز فعالی نی
ــروز  ــر مســائل اقتصــادی ســبب ب در پشــم گوســفند، عــاوه ب
ــه  ــس ب ــردد. شــیوع میازی ــز می گ مشــکات رفاهــی در دام نی
آب وهــوا بســتگی دارد و اغلــب مــوارد در دوره هــای رطوبــت بــاال 
ــردد  ــایع می گ ــارش ســنگین ش ــس از ب ــرم پ ــای گ ــا دوره ه ی
ــه  ــر 15 درج ــاک زی ــای خ ــر دم ــکاران، 2002(. اگ )وال و هم
ســانتی گــراد باقــی بمانــد، چرخــه زندگــی  اِل کوپرینــا کامــل 
ــدید  ــواج )fly waves( ش ــرواز ام ــال پ ــد. بااین ح ــد ش نخواه
ــرایط  ــه ش ــی ک ــد، زمان ــاق می افت ــال اتف ــر 5 س ــار در ه یک ب
آب و هوایــی مناســب بــرای مــدت طوالنــی ادامــه داشــته باشــد 

ــووت،1995(. )ل
ــری نشــان داده اســت  ــدل شبیه سازی شــده کامپیوت ــک م ی
کــه محــدوده درجــه حــرارت بــاال ســبب فعالیــت پــرواز طوالنی 
می شــود کــه نتیجــه آن بــا ظهــور میازیــس نیــز همــراه اســت 

)وال و الســه،2011(.

3- آلودگی شپش
در بســیاری از گله هــای گوســفند، مشــکل آلودگــی  شــپش 
وجــود دارد. اســترالیا ازجملــه ایــن کشــورها می باشــد. در 
گوســفندان آلــوده عــاوه بــر کاهــش ارزش پشــم، عوارضــی از 
قبیــل گــزش می توانــد ســبب کاهــش تولیــد پشــم گوســفندان 
ــد  ــش ده ــد کاه ــا 40 درص ــاً ت ــده و ارزش آن را تقریب گردی
)پانــت و لوئیــس، 2011(. دلیــل آلودگــی زیــاد ایــن دســته از 
انگل هــای خارجــی، عــدم مصــرف صحیــح داروهــای ضــد انــگل 

ــد)لووت، 1995(. ــا می باش ــت انگل ه ــاً مقاوم و نهایت

4- آلودگی کنه 
چندیــن گونــه از کنه هــای ســخت، ســبب مــرگ گوســفندان می شــوند. گونه هــای مختلــف 
در کشــورهای مختلــف در سراســر جهــان هســتند. از مهم تریــن آن هــا  به خصــوص در بســیاری 
از کشــورهای اروپــای شــمالی، ایکســودس ریســینوس)Ixodes ricinus( اســت کــه در انتقــال 
ــه دام و انســان دخیــل می باشــد )رندولــف و همــکاران، 2002(. کنه هــا  برخــی از بیماری هــا ب
در انتقــال  عامــل بیمــاری آناپاســما )A. phagocytophilum(، و لوپینــگ ایــل در گوســفندان  
ــفندان،  ــم در گوس ــای مه ــر کنه ه ــد )سارگیســون و ادوارد، 2009(. از دیگ ــی دارن ــش مهم نق
گونه هــای مختلــف جنــس آمبیلومــا )Ambylomma( هســتند کــه تــا حــد زیــادی در مناطــق 
 A. گرمســیری و دیگــر مناطــق پراکنده شــده اند. گونــه مهــم آن در آمریــکای شــمالی و آفریقــا
americanum می باشــد. کنــه درماســنتور )Dermacentor( عمدتــاً در تمامــی نقــاط دنیــای 
جدیــد یافــت می شــود. هایمــا فیســالیس )Haemaphysalis spp( کنــه ســه میزبانــه اســت: در 

مناطــق مرطــوب، در زیســتگاه های اروپــا و آفریقــای گرمســیری بــه ســر می بــرد.
 Rhipicephalus( ویــروس تــب خونریــزی دهنده کریمه کنگــو؛ ری پی ســفالوس اس پی پــی
spp( در ابتــدا بــه لحــاظ اندمیــک بــودن در دنیــای قدیــم و به طــور عمــده در سراســر آفریقــای 
جنوبــی و صحــرای آفریقــا پراکنده شــده اســت، بااین حــال، بســیاری از گونه هــای آن در 
ــور و  ــده اند )تیل ــان معرفی ش ــر جه ــد در سراس ــتگاه های جدی ــدوده زیس ــر در مح ــال حاض ح
همــکاران، 2007(. بســیاری از ایــن کنه هــا در انتقــال عامــل بیمــاری نقــش دارنــد. تغییــرات 
فصلــی و درجــه حــرارت در فعالیــت آن هــا تأثیرگــذار می باشــد )هانکــوک و همــکاران،2011(. 
آلودگــی بــه ایــن کنه هــا بــه دلیــل تغییــرات اقلیمــی، اقتصــاد کشــاورزی و پــرورش گوســفند 
و مدیریــت تنــوع زیســت محیطی رو بــه رشــد بــوده و ایــن امــر نگرانی هایــی را بــه دنبــال دارد 
)سارگیســون و ادوارد،2009(. بااین حــال، آب وهــوا تنهــا یکــی از عواملــی اســت کــه بــر پویایــی 
ــان حیات وحــش  ــی میزب ــش و فراوان ــر افزای ــر نظی ــل دیگ ــذارد. عوام ــر می گ ــی اث ــن آلودگ ای
بــرای کنه هــا، به خصــوص گوزن هــا نقــش مهمــی بــر عهده دارنــد )راجــرز و رندولــف، 2006(.

نتیجه گیری:
درمجمــوع می تــوان نتیجــه گرفــت، تغییــرات در رونــد آلودگی هــای انگلــی مهــم گوســفندان 
ــد.  ــی می باش ــرات اقلیم ــن تغیی ــرورش دام و همچنی ــاوت پ ــیوه های متف ــی از ش ــا ناش در دنی
تغییــرات آب و هوایــی می توانــد اثــرات عمیقــی بــر اپیدمیولــوژی آلودگــی انگلــی به ویــژه بــرای 
برخــی از بیماری هــای انگلــی کــه بــه دمــا و رطوبــت حســاس هســتند، داشــته باشــد. درنهایــت، 
گزارش هــای موجــود درزمینــه ظهــور گونه هــای انــگل مقــاوم بــه داروهــای ضــد انــگل نشــان 
از یــک تهدیــد جــدی در صنعــت پــرورش گوســفند دارد،  به طوری کــه پــرورش گوســفندان را 
در بســیاری از نقــاط جهــان تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. لــذا پرورش دهنــدگان گوســفند در 

بســیاری از کشــورها نیــاز بــه هوشــیاری کامــل در کنتــرل راهبــردی انــگل دارنــد. 
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گوینــد در زمــان هــای قدیــم، بازرگانــی بــا شــتری پــر از بــار آبگینــه بــه دروازه شــهری مــی 
رســد، گزمــه ای چمــاق بــه دســت بــر بــارش مــی کوبــد کــه هــان! بــارت چیســت؟ بــازرگان 

بخــت برگشــته مــی گویــد: قربــان، اگــر یــک چمــاق دیگــر بزنــی هیــچ!
ــای  ــام ه ــی پی ــال دیجیتال ــرت آور انتق ــرعت حی ــی و س ــر کنون ــر در عص ــت دیگ و حکای
کامــی، صوتــی و تصویــری در مــورد ســمی و ســرطان زا بــودن ســیب زمینــی و پیــاز، نابــودی 
ــه صــدا و ســیمای  ــق و نابغ ــر توســط گزارشــگر محق ــام دیگ ــد پی ــع آب و خــاک و چن مناب
اســتان کرمانشــاه و انتشــار گســترده آن توســط شــبکه هــای مختلــف مجــازی اســت کــه در 
رقابتــی تنگاتنــگ بــرای ســلب اعتمــاد مــردم نســبت بــه اســتفاده دو محصــول پــر مصــرف 
ــد،  ــی افزای ــان م ــار مصــرف ن ــر ب ــری ب ــدارد و دیگ ــن مســتقیم ن ــا جایگزی ــه یکــی از آنه ک

مســابقه مــی دهنــد. 
کمتــر مــی تــوان بــاور کــرد کــه صــدا و ســیمای اســتان کرمانشــاه قصــد داشــته بــا تهیــه 
یــک گــزارش تحقیقاتــی اثباتــی، مثــا بــه کشــاورزان و تولیدکننــدگان در زمینــه مصــرف آب 
ــا محصولــی  ــه زراعــی کــود و ســم، تنــاوب کشــت ســیب زمینــی ب کمتــر، رعایــت اصــول ب
دیگــر بــرای مصــرف بهینــه منابــع آب و خــاک و افزایــش بهــره وری در واحــد ســطح آموزشــی 
بدهــد. همچنیــن نمــی تــوان بــاور کــرد کــه گزارشــگر صــدا و ســیمای ایــن اســتان بــر آن 
ــوده مســئوالن دو نهــاد وزارت جهــاد کشــاورزی و ســازمان غــذا و دارو را، در عرصــه هــای  ب
تولیــد و نظــارت بــر ســامت مــواد و محصــوالت کشــاورزی بــه صرافــت انــدازد کــه نظــارت 

بیشــتری بــر کاشــت، داشــت و توزیــع ســیب زمینــی و پیــاز اعمــال کننــد.
 نمــی تــوان بــاور کــرد تهیــه، تدویــن، تنظیــم و پخــش ایــن گــزارش بــه حمایــت از مصــرف 
کننــدگان داخــل یــا مــردم کشــور همســایه جنوبــی بــرای اینکــه یــک مــاده ســمی ســرطان 
زا مصــرف نکننــد و یــا کودکانشــان بــا مصــرف یــک محصــول کشــاورزی دچــار کــم خونــی 

نشــوند صــورت گرفتــه اســت.
ــر  ــای غی ــانه ه ــی، در رس ــکار عموم ــردن اف ــرف ک ــی و منح ــوام فریب ــرای ع ــاز ب  از دیرب
ــا یــک  ــا موضوعــی ب ــه اصطــاح زرد، یــک بحــث ی ــا نشــریات ب ــر پاســخگو ی مســئول و غی
ــه  ــیر ارائ ــی در مس ــود ول ــی ش ــروع م ــگان ش ــند هم ــورد پس ــارف و م ــی، متع ــه علم مقدم
ــا بخــش هــای دیگــر گــزارش، اهــداف و انگیــزه هــای مــورد نظــر کــه واقعیــت  اطاعــات ی
علمــی ندارنــد بــه خــورد مــردم داده مــی شــود و ایــن مصــداق گــزارش تهیــه شــده در مــورد 

ــزارع کشــاورزی اســتان کرمانشــاه اســت.  ــی تولیــدی م ــاز و ســیب زمین پی
بــدون تردیــد، نیتــرات انباشــته در محصوالتــی چــون پیــاز و ســیب زمینــی زیــان بخــش 
اســت و امــکان وقــوع آن در ایــن دو محصــول نیــز بــه دلیــل اســتفاده بــی رویــه از ســموم علف 
کــش غیــر اســتاندارد یــا عــدم رعایــت تعــادل در کوددهــی حســب نیــاز خــاک وجــود دارد، 
امــا گــزارش تهیــه شــده کامــا مغرضانــه، خودنمایانــه، مبالغــه آمیــز و بــرای هــراس افکنــی 
ــط و  ــی از عناصــر درســت و محتمــل و بســیار غل ــا ترکیب ــزارش ب ــرا گ ــب اســت، زی و تخری

نادرســت و عامیانــه و عامــه پســند تهیــه شــده اســت. 
بــرای مــا خبرنــگاران تخصصــی بخــش کشــاورزی، موضــوع وجــود میــزان غیرمجــاز نیتــرات 
ــازه  ــاز و چنــد محصــول غــده ای دیگــر، موضــوع ت ــی چــون ســیب زمینــی، پی در محصوالت
ای نیســت و بارهــا اخبــاری موثــق در مــورد ایــن یــا آن مزرعــه صیفــی و ســبزی دیــده یــا 

شــنیده ایــم. 
دســت یابــی بــه گــزارش هــای مــوردی کــه بــه گفتــه گزارشــگر، محرمانــه تلقــی مــی شــود 
نیــز چنــدان کار دشــواری نبــوده و نیســت، امــا تســری یــک یــا حتــی چنــد نمونــه از ایــن 

دســت بــه کل تولیــد یــک اســتان یــا در ســطح ملــی و بــه ابعــاد 
ــص،  ــر متخص ــده غی ــه بینن ــاء آن ب ــن و الق ــون ت ــا 6 میلی 5 ت
ــژه کشــاورزان زحمــت کــش  ــه وی ــردم ب ــاکاری در حــق م جف
ــرای ایــن نهــاد  و در نهایــت تخریــب دولــت و ایجــاد مشــکل ب
ــیب  ــا س ــوان واردات مث ــم، ت ــای تحری ــه در تنگناه ــت ک اس
زمینــی ســالم بــدون نیتــرات بــا ارز 4200 تومانی از کشــورهایی 

چــون ترکیــه را نــدارد.
گزارشــگر غیــر مســئول، شــاید بــی آنکــه خــود بدانــد، در یــک 
ــن  ــاال زمی ــه احتم ــی ک ــاورزان محل ــر کش ــی، نظ ــای رقابت فض
ــی  ــه م ــی پرســد ک ــه را م ــه اجــاره رفت ــه شــان ب ــای منطق ه
گوینــد اینهــا از اســید بــرای تولیــد بیشــتر اســتفاده مــی کننــد، 
ــی  ــیب زمین ــه س ــد نمون ــا چن ــک ی ــار ی ــپس آن را در کن س
برداشــت شــده از مزارعــی دیگــر قــرار مــی دهــد و بدین وســیله 
مصــرف کننــدگان را بــا وحشــت و اکــراه در مصــرف مواجــه مــی 

ــه و دور از انصــاف اســت. ــی رحمان ســازد. ایــن رفتــار، ب
 دوم، ایــن گــزارش از مــرز پرویــز خــان، آســتانه صــدور ســیب 
زمینــی و پیــاز شــروع مــی شــود و آنــگاه از زبــان یــک کشــاورز 
ســیب زمینــی کار از مزرعــه ای دیگــر ایــن پیــام داده مــی شــود 

کــه تولیــدات مــا بــه سراســر ایــران ارســال مــی گــردد. 
ــر  ــه در ه ــورت جداگان ــه ص ــزارش ب ــن گ ــت ای ــن اس ممک
ــد  ــته باش ــود داش ــت را در خ ــوی از واقعی ــری ق ــش، عناص بخ
ــه هــم پیوســته و دارای تسلســل  ولــی در واقــع یــک رخــداد ب
منطقــی و فراینــدی نســبت بــه ســناریویی اســت کــه از پیــش 
ــا یکــی از ســردبیران صــدا و  ــن و اجــرا شــده اســت. گوی تدوی
ســیمای اســتان کرمانشــاه، گرایــی از نــوع محرمانــه مبنــی بــر 
وجــود نیتــرات بــاال در محصــول پیــاز و ســیب زمینــی از یکــی 
ــردم و مصــرف  ــی م ــا حام ــت و گزارشــگر مث ــه دریاف دو مزرع
کننــدگان را بــه ســوی تدویــن ایــن ســناریو هدایــت کرده اســت 
تــا در اجــرا آن را بــه هــم وصــل و چنیــن گــزارش تــکان دهنــده 

ــرای مــردم تهیــه کنــد.  ــه قولــی روشــنگرانه ب و ب
ــی کــه  ــه احتمــال قــوی ماننــد همــان دســته گــزارش های ب
ســال هــا پیــش در مــورد اســتفاده از آب ژاول در شــیر بــه عنوان 
ــرای جلوگیــری از اســیدیته آن انتشــار  ــازی« ب یــک عنصــر »ب
ــن ســناریوها در گام نخســت وحشــت و اکــراه مــردم  یافــت. ای
در مصــرف پیــاز و ســیب زمینــی کــه بــه طــور مســتمر در طــول 
ســال مــورد اســتفاده همــگان قــرار می گیــرد را بــه دنبــال دارد، 
دوم بــه مصــرف کننــدگان کشــور همســایه، ِگــرا مــی دهــد کــه 
اجــازه ورود ســم را بــه داخــل کشــور خــود ندهید، ســوم، ســلب 
اعتمــاد عمومــی مــردم نســبت بــه ایــن دو محصــول در شــرایط 
گرانــی قیمــت مــواد پروتئینــی از جملــه گوشــت قرمــز اســت و 
ــرای واردات جایگزیــن و  ــت ب ــرار دادن دول ــا ق چهــارم، در تنگن
ــه کشــاورزان ســیب زمینــی کار در  در نهایــت آســیب جــدی ب
سراســر کشــور کــه »حاصــل تاشــتان ســرطان و بیمــاری بــرای 

آحــاد جامعــه اســت«! 
ــت  ــی بایس ــت م ــن دس ــی از ای ــزارش های ــه گ ــر؛ تهی در آخ
ــا  ــه، ب ــک مزرع ــا از ی ــا انته ــدا ت ــخگو، از ابت ــووالنه و پاس مس
ــر و  ــای معتب ــگاه ه ــئول و آزمایش ــای مس ــه نهاده ــه ب مراجع
کســب نظــر دانشــمندان و متخصصــان صاحــب نــام تهیــه شــود 
کــه بتــوان از آن توصیــه هــای ارزشــمند آموزشــی و ترویجــی 
اســتخراج کــرد، وگرنــه تقلیــدی ناشــیانه و مضحــک اســت کــه 

ــدارد. ــی ن جــز خطــرات برشــمرده حاصل
 فرانک مسعودی 

گزارش های ناشیانه صداوسیمایی:
مردم؛ پیاز و سیب زمینی مصرف نکنید، 
سمی است!
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رئیــس موسســه پژوهش هــای برنامه ریــزی، 
ــت:  ــتایی گف ــعه روس ــاورزی و توس ــاد کش اقتص
ــکاری اقتصــادی  ــازمان هم کشــورهای عضــو س
ــاالنه  ــط س ــور متوس ــعه )OECD( به ط و توس
317 میلیــارد دالر از بخــش کشــاورزی حمایــت 

می کننــد.
ــت:  ــار داش ــی اظه ــن کاظم ــید حس ــر س دکت
ــه  ــده ک ــزارش منتشرش ــن گ ــاس آخری ــر اس ب
مربــوط بــه وضعیــت تحــوالت سیاســتی 51 
ــو )OECD( و  ــور عض ــامل 35 کش ــور، ش کش
10 کشــور بــا اقتصــاد نوظهــور و 6 کشــور عضــو 
اتحادیــه اروپا و غیــر عضــو OECD می باشــد، 
درمجمــوع کشــورهای مشــمول ایــن بررســی در 
فاصلــه ســال های 2015 الــی 2017 به طــور 
متوســط ســاالنه بالغ بــر 620 میلیــارد دالر از 

ــد. ــت کرده ان ــاورزی حمای ــش کش بخ
ــاالنه 35  ــت س ــن حمای ــه داد: میانگی وی ادام
کشــور عضــو OECD از بخــش کشــاورزی 
ــت  ــن حمای ــارد دالر و میانگی ــادل 317 میلی مع
ــادل  ــادی مع ــور اقتص ــورهای نوظه ــط کش توس

ــت. ــوده اس ــارد دالر ب 297 میلی
از  درصــد   78 کــرد:  خاطرنشــان  کاظمــی 
ــتقیم از  ــت مس ــه حمای ــوط ب ــت مرب کل حمای
ــوط  تولیدکننــدگان کشــاورزی و 14 درصــد مرب
ــوب  ــت از بخــش کشــاورزی در چارچ ــه حمای ب

ــت. ــوده اس ــی ب ــات عموم خدم
وی افــزود: بیشــترین حمایــت مســتقیم از 
اســترالیا  کشــورهای  توســط  تولیدکننــدگان 
)54 درصــد از کل حمایــت(، شــیلی )51 درصــد 
از کل  نیوزیلنــد )7 درصــد  از کل حمایــت(، 
حمایــت( و برزیــل و کانــادا کمتــر از 30 درصــد 

ــت. ــوده اس ــت ب از کل حمای
از  بســیاری  در  شــد:  یــادآور  کاظمــی 
کشــورهای عضــو OECD و در اکثــر کشــورهای 
ــی  ــت قیمت ــاخص حمای ــادی ش ــور اقتص نوظه
ــت از  ــاخص حمای ــش ش ــن بخ ــازار، بزرگ تری ب

اســت. داده  تشــکیل  را  تولیدکننــدگان 
رئیــس موسســه پژوهش هــای برنامه ریــزی، 
ــح  اقتصــاد کشــاورزی و توســعه روســتایی تصری
ــی از  ــزء مهم ــازار ج ــی ب ــت قیمت ــرد: حمای ک

حمایــت تولیدکننــده در ژاپــن و ترکیــه )بیــش 
ــده( و  ــت از تولیدکنن ــهم حمای ــد س از 80 درص
در چیــن بیــش از 50 درصــد و در کــره بیــش از 

ــوده اســت. 90 درصــد ب
مــواد  مصرف کننــدگان  گفــت:  کاظمــی 
ــه،  ــورهای موردمطالع ــیار از کش ــی در بس غذای
ــت از  ــان بخــش عمــده هزینه هــای حمای همچن

عهده دارنــد. بــر  را  تولیدکننــدگان 
از  حمایــت  بــر  ســاخت:  خاطرنشــان  وی 
دربســته  کشــاورزی  نــوآوری  نظام هــای 
افزایــش  طریــق  از  کشــورها  سیاســتی 
هزینه هــای عمومــی کــه بــه آن اختصــاص 
ــرد. ــورت می گی ــزون ص ــد روزاف ــد، تأکی می یاب
رئیــس موسســه پژوهش هــای برنامه ریــزی، 
ــد  ــتایی تأکی ــعه روس ــاورزی و توس ــاد کش اقتص
کــرد: در اکثــر کشــورهای موردمطالعــه همچنــان 
بخــش دولتــی نقــش عمــده ای در انجــام تحقیــق 

ــد. ــا می نمای ــعه کشــاورزی ایف و توس
گــزارش  در  این کــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
یادشــده بــه بهبــود هدفمندســازی حمایــت 
ــداف  ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ــدگان ب از تولیدکنن
ــروری  ــی و ض ــتی حیات ــوان سیاس ــش به عن بخ
ــه کــرد: همچنیــن در  تأکیــد شــده اســت، اضاف
ــت  ــای مدیری ــه نظام ه ــت ک ــده اس ــزارش آم گ
ــدگان  ــت تولیدکنن ــرات می بایســت مقاوم مخاط
ــازار و  ــی، ب ــرات آب و هوای ــه تغیی ــبت ب را نس

ســایر شــوک ها تقویــت نمایــد.
ــده  ــد ش ــن تأکی ــر ای ــاوه ب ــه داد: ع وی ادام
ــازنده ای در  ــش س ــد نق ــا بای ــه دولت ه ــت ک اس
ارائــه اطاعــات و ســایر خدمــات عمومــی بــرای 
ــا و  کشــاورزان به منظــور تســهیل توســعه ابزاره
راهبردهــای مدیریــت مخاطــرات را ایفــا نماینــد.

کشورهای (OECD) ساالنه 317 میلیارد دالر 
از بخش کشاورزی حمایت می کنند
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طــرح تــوان کشــاورزی در اســتان خوزســتان کــه در زمــان ســفر مقــام معظــم رهبــری بــه اســتان خوزســتان در ســال 1375 مصــوب شــده بــود، بعــد 
از یــک وقفــه طوالنــی از ســال 1392 بــا روی کار آمــدن دولــت روحانــی دوبــاره کلیــد خــورد و در حــال حاضــر تحولــی مهــم در ایــن عرصــه در اســتان 

پدیــد آورده اســت. 
بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی دولــت، ایــن طــرح کــه بــه طــرح 550 هــزار هکتــاری مقــام معظــم رهبــری هــم شــهرت یافتــه اســت در ســال 75 در 
ســفر رهبــری موردتوجــه قــرار گرفــت امــا باگذشــت 16 ســال  و قبــل از ســرکار آمــدن دولــت یازدهــم  تنهــا 70 هــزار هکتــار آن انجــام و بــه پیشــرفت 
فیزیکــی رســیده بــود. بعــد از ســفر دکتــر روحانــی در ســال 92 بــه اســتان خوزســتان و بــا اختصــاص 1.5 میلیــارد دالر اعتبــار از محــل صنــدوق توســعه 

ملــی ایــن طــرح جــان تــازه ای گرفــت و وارد فــاز تــازه ای شــد.
زه کشــی و اســتفاده از سیســتم های نویــن آبیــاری بــرای افزایــش بهــره وری  و همچنیــن کاهــش مصــرف آب ازجملــه اهــداف ایــن طــرح بــود کــه تــا 
بــه امــروز 296 هــزار هکتــار از ایــن طــرح عملیاتــی شــده اســت. میــزان بهــره وری کشــاورزی در ایــن طــرح چنــد برابــر افزایش یافتــه اســت به طوری کــه 
ــارز  ــن طــرح یکــی از نمونه هــای  ب ــه اســت. ای ــن افزایش یافت ــا 5 ت ــه 4 ت ــار در حــال حاضــر ب ــا 2 تنــی در هکت ــرداران عملکــرد 1 ت ــان بهره ب ــه اذع ب
ــرت  ــع از مهاج ــن مان ــتغال زایی و همچنی ــب آن اش ــر در قال ــزار نف ــش از 300 ه ــرای بی ــه ب ــت ک ــی اس ــاد مقاومت ــت های اقتص ــردن سیاس ــی ک اجرای

روســتاییان بــه شــهرها شــده اســت.
اقدامات انقابی در حوزه مهار ریز گردها

پدیــده ریــز گردهــا در اســتان خوزســتان یکــی از مهم تریــن مشــکات مــردم ایــن اســتان اســت. ایــن پدیــده موجــب ناامیــدی مــردم و ضربــه زدن  بــه 
دام هــا و احشــام و نابــودی کشــاورزی و افزایــش مهاجــرت بــه شــهرها می شــود. دولــت در 15 فرودیــن ســال 1396 بــا یــک مصوبــه مهــم بــه جنــگ ریــز 
گردهــا رفــت. کشــت گیاهــان و درختــان متنــوع در ارضــی کانون هــای فــوق بحرانــی، آب رســانی بــه گیاهــان و مرطــوب کــردن خــاک اهــم فعالیت هایــی 
اســت کــه در قالــب ایــن مصوبــه در حــال انجــام اســت و بــه گفتــه مــردم اســتان و مســئوالن تأثیــرات مناســبی در کاهــش اثــرات ریــز گردهــا داشــته و 

عــاوه بــر آن  در ایجــاد اشــتغال زایی و همچنیــن ایجــاد امیــد بــه آینــده بســیار تأثیرگــذار بــوده اســت. 
در حــال حاضــر ایــن پــروژه بــا ســرعت در حــال انجــام اســت و تــا ایــن مرحلــه تأثیــری 20 تــا 30 درصــدی بــر کاهــش ریــز گردهــا داشــته اســت. 

ــی برســد. ــه ســرانجام نهای ــده ب ــا 5 ســال آین ــن طــرح ت پیش بینــی می شــود ای

خوزستان، آباد شد!
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ــن  ــکا، ای ــدرال آمری ــت ف ــزارش ســایت دول ــه گ ب
کشــور بودجــه ای 20 میلیــارد دالری را بــرای حمایت 
ــاص  ــاورزی اختص ــش کش ــاالنه از بخ ــه ای س یاران
می دهــد. حــدود 39 درصــد از 2.1 میلیــون کشــاورز 
ــه را دریافــت  آمریــکا موفــق شــده اند کــه ایــن یاران
ــای  ــن حمایت ه ــای از ای ــهم عمده ــا س ــد، ام کنن
دولتــی نصیــب تولیدکننــدگان بــزرگ گنــدم، برنــج، 

ســویا، ذرت و پنبــه خواهــد شــد. 
ــا در  ــد دارد ت ــکا قص ــت امری ــن دول ــر ای ــاوه ب ع
برابــر نوســانات قیمتــی، هزینه هــای بــاال و بازدهــی 
کــم احتمالــی محصوالت از کشــاورزان خــود حمایت 
کنــد. بدیــن  منظــور دولــت بــا عملیــات بازاریابــی، 
ــوالت  ــادرات محص ــد و ص ــه ای، خری ــش بیم پوش
ــره وری  ــش به ــه افزای ــق درزمین ــاورزی و تحقی کش
کمــک  کشــاورزان  بــه  کشــاورزی  محصــوالت 

می کنــد.
ریســک پاییــن کشــاورزی در آمریــکا، مانــع حمایت 
گســترده دولــت از ایــن بخــش نمی شــود. باوجوداینکه 
کشــاورزی نســبت بــه صنایــع دیگــر آمریــکا ریســک  
کمتــری دارد و نیازمنــد یارانه هــای کلــی دولــت 
ــی  ــدرال و محل ــت ف ــا کمــک دول ــدرال نیســت، ام ف
ــه  ــد. یاران ــترده می باش ــیار گس ــاورزان بس ــز از کش نی
ــرای  ــه تولیدکننــدگان کشــاورزی ب اعطایــی دولــت ب
ــه  ــدگان( مقرون به صرف ــدگان )مصرف کنن مالیات دهن
اســت و ایــن کمک هــای مالــی بیشــتر جهــت نــوآوری 
در بخــش کشــاورزی، کاهــش هزینه هــا، متنــوع 
ســاختن کشــت در اراضــی زراعــی و دیگــر اقدامــات 

ــرد. ــی صــورت می گی ــی اقتصــاد رقابت ــت پویای جه
وزارت  آمریــکا،  فــدرال  دولــت  گــزارش  بــه 
برنامــه  قالــب 60  در  ایاالت متحــده  کشــاورزی 

مســتقیم و غیرمســتقیم از بخــش کشــاورزی خــود 
ــا  ــن کمک ه ــد ای ــه 70 درص ــد ک ــت می کن حمای
بیشــتر بــه تولید ســه محصــول اساســی)گندم، ذرت 

و ســویا( اختصــاص دارد.
خالصه ای از مهم ترین حمایت های امریکا از 

کشاورزی به شرح زیر می باشد:
بیمــه محصــوالت کشــاورزی :)Insurance( بیمــه 
محصــوالت کشــاورزی، مهم تریــن برنامــه وزارت 
کشــاورزی آمریــکا طــی ســالیان گذشــته بوده اســت 
ــن کشــور      ــت ریســک ای ــس مدیری ــه توســط آژان ک
 )SDA’s Risk Management Agency( اجــرا 
می شــود و طــی 5 ســال گذشــته ســالیانه بیــش از 
8 میلیــارد دالر در ایــن بخــش ســرمایه گذاری کــرده 
اســت. 100 محصــول کشــاورزی تحــت پوشــش ایــن 
بیمــه قرارگرفته انــد کــه مهم تریــن آن هــا ذرت، 
ــت  ــب اینجاس ــتند. جال ــویا هس ــدم و س ــه، گن پنب
ــا بیمــه مزرعــه خــود پــول  کــه اغلــب کشــاورزان ب
ــرای  ــده ب ــه پرداخت ش ــه هزین ــبت ب ــتری نس بیش
بیمــه محصــوالت خــود کســب می کننــد و جالب تــر 
ــت  ــرای پرداخ ــه ای ب ــت بیم ــچ محدودی ــه هی آن ک
ــدارد.  ــه وجــود ن خســارت توســط شــرکت های بیم
ــش از 1  ــاالنه بی ــه س ــدود 20 مزرع ــه ح به طوری ک
میلیــون دالر از محــل ایــن برنامــه دریافــت می کننــد.

 پوشش ریسک های موجود در بخش کشاورزی 
  (Agriculture Risk Coverage) :(ARC)

ــد  ــه بدین صــورت اســت کــه اگــر درآم ــن برنام ای
کشــاورزان در هــر هکتــار بــا میانگیــن درآمــد دیگــر 
کشــاورزان در آن ناحیــه برابــر نبــود، یارانــه ای از محل 
برنامــه )ARC( بــه کشــاورز پرداخــت می شــود. 
قیمــت  هرچقــدر  گفــت  می تــوان  به طورکلــی 

محصــول و درآمــدش کمتــر باشــد یارانه بیشــتری از 
ایــن محــل دریافــت می کنــد. ایــن برنامــه که شــامل 
20 محصــول اساســی ازجملــه گنــدم، ذرت، خــردل 
و نخــود اســت، فقــط در ســال 2017 بــه کشــاورزان 

بیــش از 3.7 میلیــارد دالر یارانــه پرداخــت کــرده.
 پوشش ریسک قیمت 

 :(Price Loss Coverage)
اگــر  کــه  اســت  بدین صــورت  برنامــه  ایــن 
کشــاورزان بــر اســاس میانگیــن قیمــت ملــی یــک 
ــی(  ــع )جهان ــت مرج ــه باقیم ــول در مقایس محص
ــود،  ــن می ش ــره تعیی ــط کنگ ــه توس ــول ک محص
ــد.  ــت می کن ــه دریاف ــاورز یاران ــد کش ــن باش پایی
یعنــی هــر چــه قیمــت ملــی در مقایســه باقیمــت 
مرجــع کمتــر باشــد، کشــاورز یارانــه بیشــتری 
دریافــت خواهــد کــرد. ازآنجاکــه غالبــاً قیمــت مرجع 
ــاالً  ــه احتم ــوع یاران ــن ن ــت ای ــت، پرداخ ــاال اس ب
ــه بیــش از 20 محصــول  ــن برنام ــاد می باشــد. ای زی
کشــاورزی را پوشــش می دهــد و در ســال 2017 بــه 
کشــاورزان مبلغ 3.2 میلیــارد دالر یارانــه از این محل 

ــت. ــده اس پرداخت ش
 برنامه های حفاظتی 

:(Conservation Programs)
ــه  ــن برنام ــده چندی ــاورزی ایاالت متح وزارت کش
مختلــف جهــت حفاظــت مــزارع کشــاورزی را دنبــال 
می کنــد. به طوری کــه در قالــب برخــی از ایــن 
ــود  ــت می ش ــول پرداخ ــاورزان پ ــه کش ــا ب برنامه ه
تــا بــا برنامه هــای نظارتــی و حفاظتــی، نظــام تولیــد 
ــود  ــی بهب ــع طبیع ــت حفاظــت از مناب خــود را جه
بخشــند. ســاالنه بیــش از 5 میلیــارد دالر بــرای ایــن 

ــود. ــت می ش ــا پرداخ ــوع حمایت ه ن

یارانه های کشاورزی آمریکا به کشاورزان این کشور!



13
97

اه 
ر م

مه
* 

وم 
ل د

سا
 *

م 
ده

یز
ه س

مار
ش

27

ــه  ــت عرض ــاره وضعی ــو درب ــی فائ ــن پیش بین ــاس آخری ــر اس ب
ــه 2  ــاری ب ــال ج ــات در س ــد غ ــات، تولی ــی غ ــای جهان و تقاض
میلیــون و 591 هــزار تــن خواهــد رســید کــه 4/2 درصــد از رکــورد 

ــت. ــر اس ــال 2017 پایین ت س
بــا توجــه بــه کاهــش میــزان بارندگــی در اســترالیا و کانــادا انتظــار 
مــی رود میــزان تولیــد گنــدم کاهــش پیــدا کنــد. البتــه ایــن کاهــش 

بــا افزایــش تولیــد در الجزایــر و روســیه می توانــد جبــران شــود. 
ــه ازنظــر  ــه دومیــن رتب ــکا ب انتظــار مــی رود تولیــد ذرت در آمری
ــیه را  ــد در روس ــش تولی ــد و کاه ــود برس ــطح خ ــودن س ــاال ب ب

ــد.  ــران کن جب
درصــد   3/1 بــا  برنــج  تولیــد جهانــی  می شــود  پیش بینــی 
افزایــش از باالتریــن رکــورد ثبت شــده کــه مربــوط بــه ســال قبــل 

ــود. ــتر ش ــت، بیش اس
طبــق برآوردهــای فائــو، میــزان مصــرف جهانــی غــات در فصــل 
قبلــی 1/1 درصــد  بینــی  به پیــش  نســبت  زراعــی 19/2018 
افزایــش خواهــد داشــت. تجــارت جهانــی غــات نزدیــک بــه 417 
میلیــون تــن خواهــد شــد کــه 1 درصــد از رکــورد ســال 18/2017 

ــت.  کمتر اس
ــت  ــد یاف ــش خواه ــج کاه ــدم و برن ــی گن ــارت جهان ــزان تج می

ــد. ــدا کن ــش پی ــرای ذرت افزای ــی رود ب ــار م ــه انتظ درحالی ک
ــا  ــات ت ــی غ ــره جهان ــزان ذخی ــه می ــود ک ــی می ش پیش بین
ــه  ــد ک ــن برس ــون ت ــه 3/751 میلی ــی 2019 ب ــال زراع ــان س پای
ــزان  ــر اســت. می ــاز ســال کمت ــه آغ ــوط ب 7 درصــد از رکــورد مرب
ــی  ــش قابل توجه ــیه کاه ــا و روس ــه اروپ ــدم در اتحادی ــره گن ذخی

ــت. ــد یاف خواه

تولید، عرضه و مصرف غالت در جهان

طبق برآوردهای فائو، میزان 
مصرف جهانی غالت در فصل 

زراعی 1٩/2018 نسبت به پیش 
بینی قبلی 1/1 درصد افزایش 
خواهد داشت. تجارت جهانی 

غالت نزدیک به 417 میلیون تن 
خواهد شد که 1 درصد از رکورد 

سال 18/2017 کمتر است. 
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 رهیافتی به خالقیت های 28
تولید و بازرگانی خوداتکایی برای گندم

ــد  ــه بای ــه ای گران ســنگ و ارزشــمند ک تجرب
بــرای آینــدگان و دولت هــای بعــدی بمانــد 
ــته و  ــال گذش ــه س ــی س ــد ط ــور ش ــه چط ک
ــه  ــال، ب ــابقه پارس ــالی کم س ــود خشک س باوج
در  چه کارهایــی  دســت یافتیم؟  خوداتکایــی 
ــت کــه  ــی صــورت گرف ــد و بازرگان عرصــه تولی
ــه در  ــیدیم؟ آنچ ــی رس ــتاورد مل ــن دس ــه ای ب
مــورد گنــدم انعــکاس رســانه ای داشــته اخبــاری 
مربــوط بــه میــزان تولیــد آن، قیمــت تضمینــی، 
پرداخــت یــا عــدم پرداخــت به موقــع بهــای آن 
ــر  ــای وزی ــا و چالش ه ــاورزان، تقاضاه ــه کش ب
جهــاد کشــاورزی بــرای دریافــت پــول گنــدم از 
ســازمان برنامه وبودجــه یــا انتظــار بــرای موافقت 
دبیرخانــه شــورای اقتصــاد کــه قیمــت هر ســال 
زراعــی را پیــش از فصــل پاییــز اعــام کنــد، یــا 
ــه داخــل در  ــدم ب ــد قاچــاق گن ــاری همانن اخب
ــدم  ــا گن ــردن ب ــی ک ــته و قاط ــال های گذش س
داخلــی و فــروش آن بــه دولــت و اخیــراً نگرانــی 
بــرای قاچــاق آن بــه خــارج بــه خاطــر افزایــش 
ــدم-  ــا گن ــه ب ــردن ماس ــوط ک ــرخ دالر، مخل ن
گرچــه مــوردی و محــدود- با جنجــال و همهمه 
بســیار خبــری، نحــوه ســیلو کــردن گندم یــا در 
فضــای بــاز بــودن آن کــه موجب کاهــش کیفیت 
ــاورزان  ــراض کش ــود، اعت ــول می ش ــن محص ای
بــه خاطــر دیــر دریافــت کــردن پــول گنــدم در 
ــیه ای و  ــر حاش ــا خب ــته و ده ه ــال های گذش س
ــا  ــط ب ــر مرتب ــا غی ــط ی ــی مرتب ــاً جنجال غالب
ــا  ــوده اســت. کمتــر بحــث و گفتگــو ی گنــدم ب
مقالــه ای جامــع و اثباتــی در بــاب ایــن پرســش 
اساســی در افــکار عمومــی بــه میــان آمده اســت 
ــی  ــت ها و برنامه های ــات، سیاس ــه اتفاق ــه چ ک
ــی  ــی اجرای ــه اتفاقات ــی و چ ــد و بازرگان در تولی
و عملــی شــد کــه توانســتیم بــه خوداتکایــی در 
ــم از  ــت یازده ــرا دول ــت یابیم و چ ــدم دس گن
همــان ابتــدا و دولــت دوازدهــم در ادامــه، عــزم 
خــود را جــزم کــرد کــه بــه خوداتکایــی گنــدم 
برســد. آیــا ایــن دســتاورد پایــدار خواهــد مانــد؟ 
ــی  ــن خوداتکای ــن اســت ای ــی ممک چــه اتفاقات
را همچــون دســتاورد خوداتکایــی در دولــت 
اصاحــات از میــان بــردارد؟ آیــا آنچــه در مــورد 
رابطــه مســتقیم خوداتکایــی در گنــدم و امنیــت 
ــاور  ــت و ب ــت اس ــود درس ــه می ش ــی گفت غذای
تدوین کننــدگان راهبردهــای کشــاورزی اســت؟ 

ــع زیرســاخت های کشــاورزی اســت.  ــه صنای ــاه مجل ــدرج در شــماره 201 مهرم ــزارش مشــروح من ــک گ ــد، خاصــه ای از ی ــی می خوانی آنچــه در پ
ــه لحــاظ شــکلی و چــه محتــوا، ســابقه ای در مطبوعــات نداشــت. مطلبــی جامــع کــه بعــد از ســه ســال خودکفایــی گنــدم در  ایــن ابعــاد، چــه ب

ــس و  ــدگان مجل ــت، نماین ــی از دول ــا بخش ــی ب ــرای هم صدای ــز ب ــاوت و متمای ــی متف ــود تحلیل ــه ای خ ــژه 27 صفح ــزارش وی ــن گ ــرمقاله ای  س
ــرای اعــام قیمــت تضمینــی گنــدم به شــدت موردانتقــاد قــرار داده  تشــکل های کشــاورزی به ویــژه گنــدم کاران بــود کــه ســازمان برنامه وبودجــه را ب
بــود. امیــد اســت کــه حداقــل متولیــان دولتــی مرتبــط بــا گنــدم، قــدر مجــات تخصصــی بخــش کشــاورزی کــه به رغــم هزینه هــای هنگفــت بــا طــرح 
ــدون اینکــه  ــم ب موضوعــات ســاختاری در مــورد گنــدم فرهنگ ســازی و اطاع رســانی اســتداللی و تحلیلــی می کننــد را بداننــد. مــا نیــز ســعی کردی
بــه محتــوا لطمــه ای وارد شــود اصــل ایــن بحــث را انعــکاس دهیــم، شــاید در کنــار صــدای رســای کشــاورزان دراین بــاره هم افزایــی ایجــاد شــود و بــه 

داد کشــاورزی و کشــاورزان مملکــت گــوش دهنــد. 
فرانک مسعودی

آیــا فکــر کرده ایــم اگــر همچــون ســال 1391، چــه بــه دلیــل خشک ســالی یــا بی توجهــی 
و رهــا کــردن گنــدم مجبــور بــه واردات 6 میلیــون تــن گنــدم شــویم چگونــه در این شــرایط 

ــم؟ ــن کنی ــاز را تأمی ــم ارز موردنی ــوار می توانی دش
 این همــه و ده هــا پرســش اساســی دیگــر هــدف تهیــه گــزارش ویــژه ایــن شــماره مجلــه 
ــرکت  ــل ش ــر و مدیرعام ــاون وزی ــیف مع ــزدان س ــر ی ــا دکت ــی ب ــوی اختصاص در گفت وگ
مــادر تخصصــی بازرگانــی دولتــی )GTC( کــه کوشــنده ای خســتگی ناپذیر در عرصــه اجــرا 
و صاحب نظــر در حــوزه اقتصــاد و بازرگانــی اســت و مهنــدس اســماعیل اســفندیاری پــور 
مشــاور وزیــر و مجــری طــرح گنــدم بــرای انعــکاس گوشــه ای از ایــن راهبــرد موفــق ملــی 

اســت کــه تحقق یافتــه اســت. 
ــوان  ــار، به عن ــاپ و انتش ــای چ ــی تنگناه ــم تمام ــی، به رغ ــن گزارش ــم چنی الزم دیدی
ــرای آینــدگان ثبــت و ضبــط شــود کــه بداننــد فقــط آن خبرهــای  ســندی مطبوعاتــی ب
حاشــیه ای در مــورد گنــدم نبــوده اســت. کاری دشــوار و  پــر رمــز و راز کــه بســیار درس آموز 

است...
موضــوع ایــن گــزارش مشــروح را از تولیــد شــروع می کنیــم؛ در گفتگــوی گــرم و صمیمانه 
و بــدون تکلــف بــا مجــری طــرح گنــدم؛ کشــاورز زاده ای که خــود از 8 ســالگی با پــدرش در 
مزرعــه کار می کــرده اســت. مشــاهده و شــنیدن گفت وگــوی یــک کارشــناس کشــاورزی در 
مــورد بیمــاری ســفیدک دروغــی توتــون و چگونگــی مبــارزه بــا آن، هنگامی کــه بــا پــدرش 
ــات خــود را در  ــه تحصی ــزد ک ــه اش را برمی انگی ــرت کودکان ــه اســت، حی ســخن می گفت

کشــاورزی و در دانشــگاه دنبــال کند.
ــواری های  ــل دش ــه دالی ــل ب ــرک تحصی ــی ت ــی و حت ــای تحصیل ــم افت وخیزه  به رغ
زندگــی باالخــره موفــق می شــود در رشــته زراعــت تحصیــل کنــد و اینک بــا افتخــار در راس 

طرحــی اســت کــه تمامــی کشــور بــه آن می بالــد؛ خوداتکایــی گنــدم.
 درعین حــال بایــد بــر ایــن واقعیــت انگشــت تأکیــد گــذارد کــه تولیــد گنــدم بــدون یــک 
ــه ایــن مقــام دســت نخواهــد  ــر مدیریــت و بازرگانــی هرگــز ب بازرگانــی خــاق مبتنــی ب

یافــت.
ــا  ــگار م ــل از طــرح ســؤاالت خبرن ــدم قب ــور مجــری طــرح گن مهنــدس اســفندیاری پ
می گویــد: طــرح برخــی از مســائل انجام شــده می توانــد مقدمــه خوبــی بــرای بحــث باشــد 
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و چه بســا برخــی ســؤاالت شــما را هــم پاســخ دهــد. وی ســپس ضمــن تشــریح 
ــی  ــوان یک ــورمان به عن ــژه کش ــان به وی ــام جه ــدم در تم ــاده گن ــت فوق الع اهمی
ــف  ــزء وظای ــاً ج ــه غالب ــی ک ــت غذای ــاد امنی ــرای ایج ــی ب ــاخص های اصل از ش
ــت یازدهــم و انتخــاب  ــه کار دول ــه شــمار مــی رود گفــت: در آغــاز ب حاکمیتــی ب
ــان  ــاب ایش ــن انتخ ــا دومی ــن و ی ــاید اولی ــر، ش ــوان وزی ــی به عن ــدس حجت مهن
تعییــن مجــری طــرح گنــدم بــه دلیــل اهمیــت آن بــود، زیــرا کشــور ازنظــر تولیــد 

ــود. ــه وضعیــت اســفناکی رســیده ب و میــزان واردات گنــدم ب
 در ســال1391، طبــق آمــار به جــای مانــده از دولــت دهــم، مــا 6 میلیــون و 716 
هــزار تــن گنــدم بــه ارزش 2 میلیــارد و 600 میلیــون دالر وارد کردیــم. درواقــع این 
پــول به جــای اینکــه بــه جیــب کشــاورزان کشــورمان بــرود وارد جیــب کشــاورزان 

آن  طــرف آب شــده بــود.
بذر؛ مهم ترین عامل افزایش کمی و کیفی تولید گندم

ــد: آنچه کــه  ــه می گوی ــدم در ادام ــور مجــری طــرح گن مهنــدس اســفندیاری پ
پــس از بحث هــای کارشناســی و مشــورت بــا کارشناســان و صاحب نظــران 
ــوان  ــا عن ــی ب ــب طرح ــاخص در قال ــن ش ــود. ای ــذر ب ــت ب ــرار گرف ــه ق موردتوج
ــا رویکــرد کاهــش ســطح زیــر کشــت و  »افزایــش ضریــب خوداتکایــی گنــدم« ب
افزایــش بهــره وری در واحــد ســطح تدویــن شــد. در کنــار ایــن طــرح بلندمــدت که 
ــز  ــاله نی ــای یک س ــن طرح ه ــده، تدوی ــر گرفته ش ــال 1405 در نظ ــتانه س ــا آس ت
ــر طــرح بلندمــدت طرح هــای یک ســاله  ــی، عــاوه ب ــه عبارت ــزی شــد. ب برنامه ری
نیــز بــرای اجــرا در دســتور کار قــرار گرفــت. تمامــی جزئیــات تولیــد گنــدم در ایــن 

ــت. ــده اس ــی و دسته بندی ش ــدت پیش بین ــرح بلندم ط
ــه  ــه برنام ــدی ب ــم، پایبن ــه مه ــرد: نکت ــد ک ــور تأکی ــفندیاری پ ــدس اس مهن
ــدی و  ــن پایبن ــه ای ــود ک ــاله ب ــای یک س ــرای طرح ه ــه اج ــاور ب ــدت و ب بلندم

ــت. ــی داش ــی در پ ــج مثبت ــا نتای ــول طرح ه ــت اص رعای
ــم و  ــزارع دی ــرای م ــذر گواهی شــده اســتاندارد 45 درصــد ب ب

65 درصــد بــرای مــزارع آبی
مجــری طــرح گنــدم یــادآور شــد: تمــام توجــه مــا معطــوف بــه اســتفاده حداقلی 
ــم  ــزارع دی ــرای م ــی 45 درصــد ب ــده دارای گواه ــاری و اصاح ش ــای بوج از بذره
ــی  ــرز، پاک ــای ه ــزان علف ه ــی باهــدف کاهــش می ــزارع آب ــرای م و 65 درصــد ب

مزرعــه و بازدهــی و بهــره وری بــاال بــود. 
ایشــان در توضیــح بیشــتر ایــن درصدهــا کــه چــرا 100 درصــد ایــن نــوع بــذر را 
در اختیــار کشــاورزان قــرار نمی دهیــد، بــه یــک موضــوع تخصصــی اشــاره کــرد و 
گفــت: در گیاهــان خودگشــن ماننــد گنــدم، جــو و چنــد مــورد دیگــر کشــاورزان 

می تواننــد از بــذری کــه خــود کاشــته اند در ســال بعــد اســتفاده کننــد.
2٩0 هــزار تــن بــذر اصالح شــده در ســال ٩2 و 476 هــزار تــن 

در ســال ٩7
مهنــدس اســفندیاری پــور گفــت: در ســال 1392 میــزان بــذر گنــدم 
مورداســتفاده کشــاورز 290 هــزار تــن بــوده کــه در ســال 97-98 بــه 476 هــزار 
تــن ارتقــا یافتــه اســت. ایــن یعنــی حــدود 64 تــا 65 درصــد نســبت بــه ســال 
پایــه 92-93 افزایش یافتــه و در قیــاس بــا کشــورهای اروپایــی یــک رقــم رقابتــی 

ــر اســت. و تقریبــاً براب
فعال کردن 250 شرکت خصوصی تولید بذر اصالح شده

ــذر  ــده ب ــرکت تولیدکنن ــر 250 ش ــد: بالغ ب ــادآور ش ــدم ی ــرح گن ــری ط مج
ــاد  ــرای ایج ــم و ب ــال کردی ــی فع ــق و فن ــارت دقی ــا نظ ــدم را ب ــده گن اصاح ش
رغبــت در میــان کشــاورزان بــرای اســتفاده از بذرهــای اصاح شــده گنــدم، دولــت 
ــذر  ــو ب ــر کیل ــده ه ــت تمام ش ــر قیم ــال؛ اگ ــور مث ــرد. به ط ــن ک ــه ای تعیی یاران
ــا قیمــت 1750  ــم را ب ــن رق ــا ای ــان شــد م اصــاح و بوجــاری شــده 2100 توم
تومــان بــرای گنــدم آبــی و 1950 تومــان بــرای گنــدم دیــم در اختیــار کشــاورزان 
ــه  ــی ب ــر ول ــا تأخی ــاوت آن را، گرچــه ممکــن اســت ب ــم و مابه التف ــرار می دهی ق
ــی  ــش کمــی و کیف ــن موضــوع موجــب افزای ــم. ای کشــاورزان پرداخــت می کنی

ــود. ــور می ش ــطح کش ــدم در س گن
ــای  ــره وری به ج ــش به ــرد افزای ــا رویک ــد ب ــش تولی افزای

ــت ــر کش ــطح زی ــش س افزای
مهنــدس اســفندیاری پــور در ادامــه گفتگــوی اختصاصــی خــود بــا خبرنــگار مــا 
یــادآور شــد: در چارچــوب همــان برنامــه ای کــه تدوین شــده اســت مــا رویکــرد 
ــت  ــر کش ــطح زی ــش س ــن افزای ــطح را جایگزی ــد س ــره وری در واح ــش به افزای

کردیــم.
 بــه عبارتــی، گرچــه قصــد مــا خوداتکایــی بــود ولــی نــه بــا افزایــش ســطح زیــر 
کشــت، البتــه موفــق هــم شــدیم کــه بــا افزایــش بهــره وری، عــاوه بــر کاهــش 
میــزان مصــرف آب در تمامــی شــاخص ها و فاکتورهــای تولیــد از جملــه قیمــت 

تمام شــده تحــول ایجــاد کنیــم.
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ــد  ــار مراجعــه می کن ــه آم ــدم ب مجــری طــرح گن
ــت  ــر دول ــال آخ ــه س ــار س ــق آم ــد: طب و می افزای
ــی 2  ــدم آب ــت گن ــر کش ــطح زی ــم)90-92( س ده
میلیــون و 472 هــزار هکتــار و ایــن عــدد درکشــت 
ــت.  ــوده اس ــار ب ــزار هکت ــون و 967 ه ــم 3 میلی دی
بــا ایــن راهبــرد، در میانگیــن پنج ســاله 97-92 
ســطح زیــر کشــت آبــی بــا 15 درصــد کاهــش بــه 2 
میلیــون و 152 هــزار هکتــار رســیده و در گنــدم دیم 
نیــز طبــق نمودارهــای موجــود 7 درصــد نســبت بــه 
ســال 90-92 کاهــش داشــته اســت. طبیعــی اســت 
ایــن کاهــش ســطح زیــر کشــت در مــزارع آبــی بــه 
محصــوالت دیگــری ماننــد کلــزا و چغندرقنــد پاییزه 
و در گنــدم دیــم بــه محصوالتــی چــون جــو، نخــود 
ــع فعالیــت تولیــدی کشــاورزان  ــه نف ــات و ب و حبوب

ــت. ــه اس اختصاص یافت
ــه مســئله  ــا اشــاره ب ــور ب مهنــدس اســفندیاری پ
ــرف آن  ــزان مص ــش می ــرورت کاه ــود آب و ض کمب
گفــت: تنها راه رســیدن بــه خوداتکایی گنــدم کاهش 

ــر کشــت و افزایــش بهــره وری اســت. ســطح زی
ــد  ــا 40 درص ــد ب ــاله تولی ــط پنج س متوس
ــر  ــطح زی ــش س ــد کاه ــش و 10 درص افزای

کشــت
مجــری طــرح گنــدم گفــت: بــر اســاس آمــار دولت 
ــدم)90- ــد گن ــاله آخــر تولی ــن سه س ــم، میانگی ده

ــم  ــن و دی ــزار ت ــون و 161 ه ــی 6 میلی 92(، در آب
ــی  ــت. یعن ــوده اس ــن ب ــزار ت ــون و 771 ه 2 میلی
ــزار  ــون و 930 ه ــال، 8 میلی ــه س ــن س ــط ای متوس
ــن اســت درحالی کــه  ــه 9 میلیــون ت ــن نزدیــک ب ت
ــت  ــال 92-95 دول ــج س ــی پن ــدم ط ــط گن متوس
یازدهــم و دوازدهــم، تاکنــون در گنــدم دیــم 4 
میلیــون و 250 هــزار تــن، گنــدم آبــی 8 میلیــون و 
288 هــزار تــن بــوده اســت و متوســط 5 ســاله 12 
میلیــون و 539 هــزار تــن اســت. درواقــع بــا حــدود 
ــرد، متوســط 10 درصــد  ــش عملک 40 درصــد افزای

ــته ایم. ــت داش ــر کش ــطح زی ــش س کاه
متوســط عملکــرد گنــدم در واحــد ســطح 

٩0-٩2 در قیــاس بــا ٩2-٩7 
ــادآور شــد: متوســط  ــور ی مهنــدس اســفندیاری پ
عملکــرد در واحــد ســطح در سه ســاله 92-90 ، 700 
ــزار و 493  ــن دوره 2 ه ــم و در همی ــرم در دی کیلوگ
کیلوگــرم در گنــدم آبــی بــوده اســت. حــال میانگیــن 
5 ســاله مورداشــاره در دیــم یــک هــزار و 142 کیلــو 
یعنــی 63 درصــد و در آبــی 3 هــزار و 852 کیلوگــرم 
، یعنــی 54 درصــد افزایــش عملکــرد در واحد ســطح 
ــه اهــداف  ــا ب داشــته ایم. این هــا آشــکار می ســازد م
برنامــه دســت یافته ایم، گرچــه بــر ایــن بــاور هســتیم 
کــه بــا اســتفاده از دانــش روز می توانیــم وضعیــت را 
بهبــود و ضریــب بهــره وری را روزبــه روز ارتقــا دهیــم.

خریــد بیشــتر و آســان تر گنــدم، عاملــی 
ــش تولید ــرای افزای ب

ــود  ــاری خ ــی و آم ــث قیاس ــرح در بح ــری ط مج
ــدم و  ــد گن ــه تولی ــتر ب ــه بیش ــات توج ــرای اثب ب
ــه موضــوع  ــی، ب ــه خوداتکای چگونگــی دســت یابی ب
خریــد گنــدم اشــاره کــرد و گفــت: گرچــه متأســفانه 
موضــوع قیمــت خریــد تضمینــی گنــدم طــی ســه 
ســال گذشــته به رغــم افزایــش قیمــت تمامــی 
کاالهــا و تــورم موجــود افزایــش نیافته و ایــن موضوع 
به شــدت مــورد اعتــراض کشــاورزان اســت و از دولــت 

ــن بحــث هســتیم و بعضــاً ماننــد ســال گذشــته  ــه ای خواســتار توجــه ب
قیمــت بســیار دیرهنــگام اعــام شــد، بااین وجــود خریــد ســه ســال 90-

92، 4 میلیــون و 800 هــزار تــن بــوده اســت ولــی میانگیــن خرید 5 ســال 
92-97 بالغ بــر 8 میلیــون و 958 هــزار تــن بــوده اســت کــه افزایشــی 120 
درصــدی نســبت بــه ســال پایــه داشــته ایم. اگــر بــه ایــن واقعیــت توجــه 
کنیــم کــه میــزان واردات گنــدم در ســال 91 بالغ بــر 6 میلیــون و 771 تــن 
بــه قیمــت هــر تــن 385 دالر بــوده و ایــن رقــم هنگفــت ارزی را بــا ســال 
ــم  ــم درخواهی ــر رســیده مقایســه کنی ــه صف ــزان واردات ب 1396 کــه می
یافــت اقدامــات انجام شــده در عرصــه طــرح گنــدم موجــب تقویــت دارایــی 

کشــاورزان در کشــور شــده اســت.
رشد مکانیزاسیون در بهبود ضریب کیفی تولید گندم

ــا تقویــت فراینــد کاشــت، داشــت و  مجــری طــرح گنــدم در ارتبــاط ب
برداشــت گنــدم به عنــوان یکــی از اصــول مهــم تولیــد بیشــتر و کیفی تــر 
ــر از  ــاب وزی ــدا جن ــان ابت ــت: از هم ــره وری گف ــش به ــب افزای و در قال
بانــک کشــاورزی خواســت کــه بــه تأمیــن اعتبــارات ارزان بــرای توســعه 
مکانیزاســیون توجــه جــدی داشــته باشــد و همان طــوری کــه قبــاً نیــز 
ــک  ــون، نزدی ــال 92 تاکن ــاری از س ــط اعتب ــد خ ــود در چن ــده ب اعام ش
بــه 7500 دســتگاه تراکتــور، 2500 دســتگاه کمبایــن و بیــش از 13 هــزار 
ــواع گاوآهــن و ادوات  ــواع ســم پاش، ان ــدم، ان ــده خطــی گن دســتگاه کارن
خــاک ورزی وارد کشــاورزی کشــور شــده کــه تأمیــن 95 درصــد از ایــن 
ماشــین ها و ادوات کشــاورزی از منابــع داخلــی و توســط ســازندگان ایرانــی 

ــت. ــده اس تأمین ش
در بخش آبیاری نوین ضعف داریم

مهنــدس اســفندیاری پــور در ادامــه تحلیــل خــود از پیشــرفت های طرح 
ــر در عرصــه  ــاری مؤث گنــدم گفــت: متأســفانه در توســعه روش هــای آبی
ــط و مجــری  ــت مرتب ــه معاون ــت را ب ــن وضعی ــم و ای ــدم ضعــف داری گن
ــن ضعــف  ــم کــه ای ــد بســیار داری ــم.  امی ــاری گــزارش کرده ای طــرح آبی

ــاری زیرســطحی برطــرف شــود. ــژه در عرصــه آبی به وی
تجدیدنظر در روش های آبیاری تحت فشار

مجــری طــرح گنــدم بــا تحلیــل از شــرایط کشــاورزی کشــور و سیاســت 
افزایــش بهــره وری کــه مــورد تأکیــد وزیــر و کارشناســان اســت می گویــد: 
ســامانه های نویــن آبیــاری بایــد در خدمــت بهبــود ضریــب تولید باشــند و 

در آنچه کــه اکنــون انجــام می شــود تجدیدنظــر شــود.
ایشــان یــادآور شــد: آبیــاری بارانــی مخصــوص اقلیم هایــی بــا رطوبــت 
بــاالی 55 درصــد تــا 60 درصــد اســت و اســتفاده از آن بــدون مطالعــه و 
بــدون توجــه بــه میــزان رطوبــت نســبی، هــدر رفــت آب  و ســرمایه گذاری 
ــاری  ــای آبی ــرای روش ه ــه اج ــد هزین ــا 85 درص ــرا ت ــی دارد زی را در پ

ــد. ــت می کن ــت پرداخ ــار را دول تحت فش
نیاز به 750 هزار هکتار آبیاری تیپ در اراضی گندم

مهنــدس اســفندیاری پــور یــادآور شــد: در حــال حاضــر آبیــاری تیــپ 
در مــزارع زیــر کشــت گنــدم از نتیجــه درخشــانی برخــوردار بــوده اســت 
ولــی مــا فقــط 50 هــزار هکتــار از ایــن اراضــی را بــه روش تیــپ آبیــاری 
ــه 750 هــزار هکتــار افزایــش  می کنیــم. طبــق برنامــه ایــن رقــم بایــد ب

ــژه معاونــت آب وخــاک را می طلبــد.  ــد کــه توجــه وی یاب
مهنــدس اســفندیاری پــور در اهمیــت تجدیدنظــر و اصــاح روش هــای 
 water( ،آبیــاری بــرای گنــدم می گویــد: در عرصــه کشــت آبــی
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productive( مــا مزارعــی داریــم کــه بــا آبیــاری تیــپ بــه ازای هــر مترمکعب 
توانســته اند 3 کیلــو گنــدم بــه دســت آورنــد. در روش هــای معمولــی ایــن رقــم 
550 گــرم در مقابــل هــر مترمکعــب آب اســت و البتــه مــا بــه عــدد 860گــرم 

رســیده ایم کــه عــدد بســیار باالیــی اســت و اثــر مطلوبــی در تولیــد دارد. 
ــت از  ــا حمای ــد ب ــاری می توان ــری آبی ــد: مج ــدم می گوی ــرح گن ــری ط مج
ــه  ــژه در مناطقــی ک ــد - به وی ــاری تیــپ روی می آورن ــه آبی ــه ب کشــاورزانی ک
ــی چــون  ــه اســتفاده بیشــتر از روش های ــا را ب ــر اســت- آن ه شــوری آب کمت

قطــره ای و تیــپ تشــویق کنــد.
بذر گندم چهار اقلیم در ایران تولید می شود

مهنــدس اســفندیاری پــور مجــری طــرح گنــدم در رابطــه بــا ارقــام مختلــف 
بــذر، رتبه بنــدی آن هــا، چگونگــی همــکاری بــا ســیمیت و ایــکاردا و همچنیــن 
ــال از  ــی 5 س ــه ط ــزار نمون ــه 8 ه ــدم و اینک ــواع گن ــن در ان ــت پروتئی کیفی
ــود  ــه خ ــد ک ــه می ده ــی ارائ ــات کامل ــده توضیح ــدم جمع آوری ش ــواع گن ان
ســرفصل یــک گفتگــوی ویــژه دیگــر اســت امــا بــا عاقه منــدی بــه ســنبله ها 
ــاره  ــرار دارد اش ــزش ق ــه روی می ــدم ک ــوع گن ــک ن ــر از ی ــه های پ و شیش
ــم 13/8  ــذاری کرده ای ــرگان نام گ ــه مه ــدم را ک ــن گن ــد: ای ــد و می گوی می کن
ــن  ــد می شــود و یکــی از مرغوب تری ــن دارد، در خوزســتان تولی درصــد پروتئی

ــی رود. ــه شــمار م ــان ب ــای جه گندم ه
ــر  ــده از نظ ــدم درجه بندی ش ــوع گن ــه 4 ن ــور ب ــفندیاری پ ــدس اس  مهن
ــا  پروتئیــن اشــاره می کنــد و می گویــد: مــا 4 نــوع گنــدم داریــم. درجه یــک ب
پروتئیــن 12 درصــد بــه بــاال، درجــه 2 بــا 11 تــا 12 درصــد پروتئیــن، درجــه 
ــرای  ــتفاده ب ــه قابل اس ــد ک ــر از 9/5 درص ــد و کمت ــا 11 درص ــا 9/5 ت ــه ب س

انســان نیســت.
برنامه کنترل عوامل خسارت زا

ــه کنتــرل آفــات، بیماری هــا و علف هــای  مجــری طــرح گنــدم همچنیــن ب
هــرز در قالــب یــک برنامــه اشــاره کــرد و گفــت: بــا کنتــرل ایــن عوامــل حداقل 

از ورود 30 درصــد خســارت بــه گنــدم جلوگیــری کرده ایــم.
 ایشــان یــادآوری کــرد: در قالــب ایــن برنامــه خســارت ســن در گنــدم را بــه 

کمتــر از 3 دهــم درصــد کاهــش داده ایــم.
وی همچنیــن بــه ایســتگاه های محــدود »انتخــاب مشــارکتی برنامــه« 
)participation verity selection( به عنــوان یــک روش بــرای بهبــود 
تولیــد، ایجــاد شــرایط مشــاهده و انتخــاب توســط کشــاورزان در چنــد منطقــه 
اشــاره کــرد و گفــت: از ایــن طریــق، دانســته های علمــی بــا تجــارب کشــاورزان 
ــرای تولیــد بهتــر فراهــم می شــود. تلفیــق و شــرایط مثبــت و تأثیرگــذاری ب

کود دهی متعادل گیاه، یک اصل مهم
ــود دهــی  ــت ک ــه اهمی ــه بحــث خــود ب ــور در ادام ــدس اســفندیاری پ مهن
ــا  ــردن ب ــال ک ــذر م ــاک، ب ــر خ ــری از فق ــرای جلوگی ــب ب ــادل و متناس متع
ــازی  ــت و غنی س ــا کیفی ــرای ارتق ــر روی ب ــاوی عنص ــذی ح ــای ریزمغ کوده
دانــه گنــدم و توقــع از وزارت بهداشــت بــرای حمایــت از ایــن پــروژه چــون بــر 
ســامت مصرف کننــدگان تأثیــر مثبــت دارد، تشــریح نیــاز گیــاه بــه 17 عنصــر 
کــه 8 تــا اصلــی و 9 تــا فرعــی هســتند و اســتفاده از ازت، فســفر و پتــاس بــه 
نســبت های مختلــف و حســب توصیه هــای بــه زراعــی اشــاره کــرد کــه آشــکار 
می ســاخت عرصــه تولیــد گنــدم بــا طراحــی برنامه هــای مختلــف و همه جانبــه 

ــال می شــود. ــد آن دنب ــداری تولی ــرای پای ب
ــا  ــدم را ره ــود کــه اگــر گن ــور نگــران ب  بااین همــه مهنــدس اســفندیاری پ
ــد،  ــال نیاب ــده انتق ــای آین ــه دولت ه ــه تدوین شــده ب ــن تجــارب ک ــم و ای کنی

ــی از بیــن مــی رود. ــداری در خوداتکای ــدون شــک پای ب

ــاورز زاده ای  ــان کش ــت ایش ــد گف ــور بای ــفندیاری پ ــدس اس ــاره مهن درب
اســت کــه در کنــار پــدر در مــزارع کشــاورزی کار می کــرده اســت. تــا پنجــم 
ــل  ــد و تحصی ــل می کن ــرک تحصی ــال ت ــه س ــد، س ــی درس می خوان ابتدای
خــود را در کاس هــای شــبانه ادامــه می دهــد، امــا ســخنان یــک کارشــناس 
ــه خــود  ــد ک ــوی در جــان او ایجــاد می کن ــدار و ق ــزه ای پای کشــاورزی انگی
ــل  ــات و زراعــت فارغ التحصی ــه دانشــگاه برســاند. در رشــته اصــاح نبات را ب
ــاد مــروج  ــاد کتــول و فاضل آب ــان نزدیــک علی آب می شــود، در روســتای برفت
می شــود و ازآنجاکــه بــا زراعــت گنــدم، پنبــه، برنــج، ذرت، آفتابگــردان، ســویا 
و ارزن و در عرصه هــای کاشــت و داشــت و برداشــت آشــنایی عمیــق و دیرینــه 
دارد، درس و دانشــی کــه یــاد گرفتــه اســت هم افــزای کارش می شــود، پــس 
ــر  ــه، مدی ــد و در ادام ــت می کن ــه فعالی ــق و عاق ــا عش ــتگی ناپذیر و ب خس
زراعــت ســازمان جهــاد اســتان گلســتان، سرپرســت ســازمان تعاون روســتایی 
اســتان و معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی اســتان گلســتان می شــود. وی پس 
از مســئولیت های مختلــف از اواســط شــهریورماه 92 و در اولیــن انتصاب هــای 
مهنــدس حجتــی به عنــوان مجــری طــرح گنــدم عاقــه و کارش را دنبــال و 

ــد.    ــه می کن ــن پســت انجام وظیف ــون در همی تاکن
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لجستیک گندم، چالش ها و رشایط 32
بهبود  بازرگانی آن    در گفتگوی اختصاصی با یزدان سیف 

گنــدم یکــی از مهم تریــن محصــوالت کشــاورزی 
ــای  ــی کشــورهای دنیاســت و تاش ه ــرای تمام ب
بســیاری از سیاســت گذاران در عرصــه اقتصــاد 
کشــاورزی در کشــورهای مختلــف بــرای جایگزیــن 
محصــوالت دیگــر کشــاورزی همچــون غــات یــا 
ســیب زمینی به جــای آن گرچــه تــا حــدودی 
مؤثــر بــوده اســت ولــی گنــدم همچنــان اهمیــت 
ــواع  ــان و ان ــب ن ــر خــود را در قال ــاده و برت فوق الع
ــرده  ــظ ک ــتقات آرد حف ــی و مش ــای نان فراورده ه
ــف  ــای مختل ــم در قالب ه ــا ه اســت. در کشــور م
ــاورزی،  ــاد کان کش ــی و اقتص ــی، اجتماع فرهنگ
گنــدم همچنــان مقــام اول را دارد و غــذای اصلــی 
ــی رود.  ــمار م ــه ش ــردم ب ــبانه روزی م ــده ش و عم
صدهــا بلکــه هــزاران اصطــاح گفتــاری و کلمــات 
ترکیبــی همچــون »نــان آور خانــواده«، »نان خــور« 
و امثــال این هــا در گفتــار روزمــره مــردم حاکــی از 
جایــگاه ممتــاز گنــدم، آرد و نــان در امنیــت غذایی 
اســت کــه در تمامــی قــرون گذشــته حاکمیت هــا 
ــدازه  ــرای تأمیــن آن به ان ــوع و جنــس را ب از هــر ن

کافــی و بــرای همــگان درگیــر کــرده اســت. 
خودکفایــی در تولیــد گنــدم از روزهــای آغازیــن 
ــوده  ــا ب ــزء راهبرده ــامی ج ــاب اس ــروزی انق پی
ــر از آن در عرصــه تولیــد محصــوالت  اســت و فرات
کشــاورزی، گنــدم محوریــت دارد و کاشــت، داشــت 
و برداشــت و مهم تــر از ایــن ســه مرحلــه در فراینــد 
تولیــد، بازرگانــی، عرضــه، توزیــع، واردات و صادرات 
آن بــوده اســت که مســتقیم بر تولیــد و کیفیت آن 
تأثیــر گذاشــته اســت.  قانــون خریــد تضمینی 
گنــدم از ســال 1367 یعنــی حــدود 30 
ــات  ــی از موضوع ــون یک ــش تاکن ــال پی س
و  گنــدم  تولیــد  بــرای  تعیین کننــده 
افزایــش کمــی و کیفــی بــوده اســت. دولــت 
یازدهــم گنــدم را در شــرایطی تحویــل گرفــت کــه 
یــک ســال پیــش از بــر ســرکار آمــدن، کشــورمان 
ــل  ــه دلی ــل خشک ســالی و خــواه ب ــه دلی خــواه ب
ــر 7  ــدم، بالغ ب ــی گن ــد و بازرگان ــردن تولی ــا ک ره
ــدی  ــت؛ رون ــرده اس ــدم وارد ک ــن گن ــون ت میلی
کــه در ســال 92 و 93 و حتــی 94 نیــز همچنــان 

گرچــه کمتــر امــا ادامــه یافــت. 

ــا  ــدم« و ب ــرح گن ــی »ط ــا طراح ــد ب ــن رون ای
نظــارت مســتقیم وزیــر در ســال 1395 متوقــف و 
کشــور در مــرز خوداتکایــی گنــدم قــرار گرفــت امــا 
بــه دلیــل سروســامان نیافتــن بازرگانــی گنــدم در 
قالــب خریــد تضمینــی، ایــن نگرانــی وجود داشــت 
کــه رونــد طــرح محــوری گنــدم در مســیر کاهنده 

قــرار گیــرد. 
بحــران تأمیــن نقدینگــی در 1395-1396 و 
درگیری هــای مهنــدس حجتــی بــرای تأمیــن 
آن، جدال هــای ایشــان بــا نهادهــای مســتقیم 
گنــدم،  پــول  تأمیــن  بــرای  غیرمســتقیم  و 
و  برنامه وبودجــه  ســازمان  در  بست نشــینی اش 
فشــار شــدید رســانه های حامــی کشــاورزی بــرای 
ــز  ــای غم انگی ــن نقدینگــی یکــی از حکایت ه تأمی
ــا  ــت ت ــور اس ــاورزی کش ــدم و کش ــه گن در عرص
اینکــه وزیــر بــرای بهبــود وضعیــت بازرگانــی گندم 
و خریــد آن از کشــاورزان و حتــی شــیوه ای اصولــی 
ــده  ــه به صــورت پراکن ــا ک ــن خریده در عرصــه ای
ــت ماه  ــد، در 29 اردیبهش ــام می ش ــر انج در سراس
ــنده ای  ــیف کوش ــزدان س ــر ی ــته دکت ــال گذش س
بــا  بازرگانــی  در  متخصــص  خســتگی ناپذیر، 
ــالم  ــت و س ــینه مثب ــری و پیش ــای فک خاقیت ه
ــرکت  ــل ش ــود و مدیرعام ــاون خ ــوان مع را به عن
ــه   ــروف ب ــی مع ــی دولت ــی بازرگان ــادر تخصص م
GTCبرگزیــد کــه آغــاز تحــول و دگرگونی در 
عرصــه خرید تضمینــی گنــدم، بازرگانی آن، 
حمل ونقــل بــه انبارهــای فنــی و ســیلوهای 
ــت  ــه قیم ــم اینک ــد و به رغ ــور گردی کش
ــل  ــال قب ــه س ــبت ب ــته نس ــال گذش س
ــه  ــت همه جانب ــی مدیری ــری نکــرد ول تغیی
نگــر یــزدان ســیف موجــب اطمینــان خاطر 
ــن  ــرای ادای دی ــد. ب ــدم کار ش ــاورزان گن کش
ــی،  ــد و بازرگان ــوزه تولی ــور در ح ــدم کش ــه گن ب
به دشــواری وقتــی از ایشــان، آن هــم دیرهنــگام بــه 
علــت اشــتغاالت فــراوان می گیریــم. یــزدان ســیف؛ 
پرشــور و حــرارت و بــا بــاوری عمیــق و تســلط بــر 
ــخن  ــان س ــل و بره ــا دلی ــده ب ــرد انجام ش عملک

می گویــد. 
ــا  ــداول، ب ــه روش مت ــد ب ــان آم دریغم

ــه  ــای صمیمان ــه فض ــم ب ــع و تنظی تقطی
ایــن گفتمــان صمیمــی آســیب وارد شــود، 
ــن  ــاری تدوی ــورت گفت ــن را به ص ــذا مت ل
و بــا حــذف بعضــی از قســمت های آن 
بــرای ســلیس بــودن درج می کنیــم تــا بــه 

ــود. ــه ای وارد نش ــث لطم ــوای بح محت
ــم  ــران و تصمی ــم گی ــه تصمی ــم ک ــد داری  قص
ســازان خــارج از مجموعــه وزارتخانــه دریابنــد 
موضــوع بازرگانــی گنــدم چــه کار عظیمــی اســت و 
ــی و  ــی، جامعه شناس ــای اجتماع ــه پیچیدگی ه چ
ــی  ــروش ســاده بازرگان ــد ف ــک خری ــی دارد و ی مل
و  بازرگانــی  خاقیت هــای  به واقــع  نیســت. 
ــن  ــه الی ای ــزدان ســیف در الب ــر ی ــی دکت مدیریت

ــد:  ــت. بخوانی ــکار اس ــار آش گفت
ــت  ــن حرک ــدم بزرگ تری ــي گن ــد تضمین خری

ــور ــز کش ــتیکي متمرک لجس
پــس از بحــث و گفتگوهــاي مقدماتــي پیرامــون 
ــاي  ــال ه ــي در س ــد تضمین ــاي خری ــواري ه دش
ــزدان  ــر ی ــکاران، دکت ــي گندم ــته و نارضایت گذش
ســیف بــه خبرنــگار مــا مــي گویــد: ســال 
وارد  مــن  وقتي کــه  اردیبهشــت،  گذشــته،29 
شروع شــده  تضمینــي  خریــد  شــدم  شــرکت 
ــر  ــکان تغیی ــم ام ــم بگوی ــاً مي توان ــود و تقریب ب
ــال  ــراي امس ــت. ب ــود نداش ــرکت وج ــار ش در رفت
خریــد تضمینــي را از مهــر ســال گذشــته شــروع 
ــون کار  ــز از هم اکن ــال 98 نی ــراي س ــم و ب کردی
ــک  ــي ی ــد تضمین ــروژه خری ــم. پ ــاز کرده ای را آغ
ــن حرکــت  ــزرگ اســت. بزرگ تری ــروژه بســیار ب پ
لجســتیکي کشــور در حــوزه اقتصــاد، گنــدم اســت 
کــه مــا قریــب بــه یک میلیــون و 500 هــزار 
ــز در  ــا 1200 مرک ــدود 1100 ت ــه را از ح محمول
قالــب 4000 دهســتان جمــع آوري و یکپارچــه 
ــت.  ــوار اس ــت دش ــن، کاري به غای ــم، در ت مي کنی
ــا  ــف و یکــي از آن ه ــز مختل ــروژه نی ــن پ ــاد ای ابع

ــت. ــي اس ــن مال تأمی
رعایــت یــک شــاخص تعییــن کننــده؛ عــرف و 

ــادت کشــاورزان ع
مدیــر عامــل شــرکت بازرگانــي دولتــي در 
ــوزه  ــا در ح ــد:  م ــي افزای ــود م ــث خ ــه بح ادام

 مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی: 
پروژه خرید تضمیني یک پروژه بسیار 
بزرگ است. بزرگ ترین حرکت لجستیکي 
کشور در حوزه اقتصاد، گندم است که ما 
قریب به یک میلیون و 500 هزار محموله را 
از حدود 1100 تا 1200 مرکز در قالب 4000 
دهستان جمع آوري و یکپارچه مي کنیم
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ــرف کشــاورزان  ــه ع ــا توجــه ب ــي ب ــع مال مناب
آسیب شناســي کردیــم، چــون بایــد بســیاري از 
مســائل را بــر مبنــاي عــرف و عادت کشــاورزان 
ــز را برخــاف آن نبینیــم،  بســنجیم و هیچ چی
ــن  ــم مهم تری ــر. دیدی ــه کمت ــتر چ ــه بیش چ
دغدغــه کشــاورزان، بــا توجــه بــه نظرســنجي 
و پرسشــنامه هایي کــه از ذینفعــان پــر کردیــم، 
دیــر دادن پولشــان در خریــد تضمینــي نیســت 
بلکــه باتکلیفــي آن هــا در دریافــت ایــن پــول 
اســت. مي خواســتند مشــخص باشــد چــه 
ــه  ــه برنام ــا مي شــود و چگون ــا آن ه ــاري ب رفت
ــذا  ــد، ل ــم کنن ــد و زندگــي خــود را تنظی تولی
تــاش کردیــم در ســال 97 ایــن باتکلیفــي را 
بــه مشــخص شــدن سرنوشــت تبدیــل کنیــم.
 یعنــي از ابتــدا یــک جــدول گــردش مالــي 
ــه 50  ــم ک ــف کردی ــتراتژي تعری ــن اس ــا ای ب
درصــد طلــب کشــاورز را به صــورت نقــد و 
حداکثــر یک هفتــه اي بــه حســابش واریــز 
ــاه  ــا 2 م ــرف 45 روز ت ــش را ظ ــي پول و مابق

ــم. ــت کنی پرداخ
 خــب ایــن تکلیــف کشــاورز را روشــن 
ــوي  ــرود ت ــاره ن ــردا دوب ــاورز ف ــد، کش مي کن
ــر روز  ــه. ه ــا ن ــده ی ــش آم ــد پول ــک ببین بان
منتظــر پــول نباشــد. بدانــد یــک قولــي بــه او 

ــود. ــي مي ش ــه عمل ــد ک داده ان
مدیــر عامــل شــرکت بازرگانــي دولتــي گفت: 
خــدا را شــکر مي گوییــم از همــه مراحمــي کــه 
بــه مملکــت عطــا کــرده و تفکــرات و زحماتــي 
کــه همــه مســئوالن کشــور کشــیده اند. از 
ــدس  ــا مهن ــه ت ــي گرفت ــاي روحان شــخص آق
حجتــي، نوبخــت و بقیــه کــه بــه کشــاورزي و 
ــه ویــژه گندمــکاران توجــه ویــژه  کشــاورزان ب

دارنــد.
ــول  ــه پ ــم ک ــهادت مي ده ــاً ش ــن حقیقت م
ــم  ــاي مه ــي از دغدغه ه ــدم کشــاورزان یک گن
ــاً  ــه طبیعت ــت. البت ــوده اس ــئوالن ب ــه مس هم
بیشــترین فشــارها به عنــوان مســئول بخــش به 
حجتــي مي آیــد، امــا یــاري همــه موجــب شــد 
کــه مــا امــروز بیشــترین رضایتمنــدي را بــراي 
ــاورزان در  ــم و کش ــود آوری ــه وج ــاورزان ب کش
ــا 10 روزه پولشــان  همیــن برنامــه تقریبــاً 5 ت
را مــي گیرنــد و نگرانــي بابــت طلبشــان ندارند.

گندمکاران مطمئن و راضي باشند.
ــن  ــرد روش ــتر راهب ــریح بیش ــیف در تش س
شــدن تکلیــف پــول گنــدم کشــاورزان گفــت: 
ــدم  ــي دی ــک جای ــاورزي را ی ــک کش ــن ی م
ــوري  ــیف، همین ط ــاي س ــت؛ آق ــه مي گف ک
ــد؟  ــم مي دهی ــد بازه ــول داده ای ــا اآلن پ ــه ت ک
یعنــي ناراحــت ایــن نبــود کــه مثــًا ایــن پــول 
کــم اســت یــا بــد اســت، نگــران ایــن بــود کــه 
ــران  ــم نگ ــد؟ گفت ــه مي یاب ــن روال ادام ــا ای آی

ــم.  ــه مي دهی ــن روال ادام ــا همی ــید، ب نباش
ــه  ــم هم ــه رغ ــم ب ــر مي کن ــن فک ــذا م ل

ــي،  ــع مال ــن مناب ــوزه تأمی ــا در ح ــي ه نگران
امــروز رضایتمنــدي کشــاورزان حاصــل شــده 
ــراي  ــاورزان را ب ــف کش ــا تکلی ــرا م ــت زی اس
ــم و آن هــا  دریافــت پولشــان مشــخص کرده ای
دیگــر باتکلیــف و منتظــر وعده هــاي نشــدني 
نیســتند. ایجــاد ایــن اطمینــان در میــان عموم 
کشــاورزان یــک دســتاورد اجتماعــي و جامعــه 
ــک روش  ــوان ی ــه عن ــه ب ــود ک ــناختي ب ش
خــوب دنبــال مــي کنیــم. البتــه مــا همــواره به 
ــي  ــه چه کارهای ــم ک ــگاه مي کنی پشــت ســر ن
نکرده ایــم و چــه راه هایــي نرفته ایــم، زیــرا 
ــراغ راه  ــه چ ــاي نرفت ــرده و راه ه ــاي نک کاره

ــده هســتند. آین
تکلیــف باتکلیفــي کشــاورزان را روشــن 

ــم کردی
ارزیابــي  بــا  شــما  یعنــي  خبرنــگار: 
جامعــه  روانشناســي  و  جامعه شناســي 
کشــاورزي و گنــدم کاران بــه ایــن نتیجــه 
ــر اســت کشــاورز احســاس  ــه بهت رســیدید ک
ــدي  ــز رضایتمن ــن رم ــد و ای ــي نکن باتکلیف

اســت! بــوده  کشــاورزان 
دکتــر ســیف: بلــه. البتــه منابــع مالــي 
بیشــتري توســط دولــت تأمیــن شــد، ولــي اگر 
مــا بــاز کاري مي کردیــم کــه کشــاورز احســاس 
باتکلیفــي کنــد مي توانســت بــا همیــن منابــع 

هــم رضایتمنــدي کشــاورز حاصــل نشــود.
و  بامطالعــه  شــما  درواقــع  خبرنــگار: 
ــا  ــق ب ــي منطب ــک روش مدیریت ــق، ی تحقی
کردیــد. اتخــاذ  را  مالــي  محدودیت هــاي 
ــي  ــاي مال ــه، محدودیت ه ــیف: بل ــر س دکت
ــم و  ــق دادی ــاورزان تطبی ــارات کش ــا انتظ را ب
توانســتیم بهتریــن راهــکار را عمل کنیــم. البته 
مــا بازهــم از کشــاورزان عذرخواهــي مي کنیــم 
ــد بهتــر بشــویم. کــم کاري  چــون همیشــه بای
ــه در  ــت ک ــم هس ــدواري ه ــي امی ــت ول هس

آینــده بهتــر بشــود. 
ــر  ــه دوم منتش ــته اوراق، 6 ماه ــال گذش س
شــد، امســال پیگیــري کردیــم کــه اگــر قــرار 
اســت اوراقــي منتشــر شــود همیــن 6 مــاه اول 
باشــد. مــا کــه اوراق را خریده ایــم، پــس بگــذار 

همیــن 6 ماهــه اول منتشــر شــود.
ــداري  ــدم خری ــدر گن ــا اآلن چق ــگار: ت خبرن

ــد؟ ــت کرده ای ــول پرداخ ــدر پ ــرده و چق ک
ــون و  ــروز 10 میلی ــا ام ــا ت ــیف: م ــر س دکت
463 هــزار تــن گنــدم تحویــل گرفته ایــم 
کــه ارزش آن قریــب 125 هــزار میلیــارد ریــال 
مي شــود، از ایــن 12 هــزار و 500 میلیــارد 
تومــان، قریــب 10 هــزار و 500 میلیــارد تومان 
پرداخت شــده کــه درواقــع مي تــوان گفــت تــا 
امــروز 90درصــد پــول کشــاورزان را پرداخــت 
ــاً  ــه قاعدت ــه شــما ک ــا چــاپ مجل ــم. ت کرده ای
آخــر مهــر هســت نیــز 100 درصــد را پرداخــت 

و تســویه مي کنیــم.

ــه  ــد ادام ــن خری ــم ای ــا بازه ــگار: آی خبرن
ــي؟ ــا ک دارد و ت

دکتــر ســیف: خریــد ادامــه دارد ولــی 
شــتابش بســیار کنــد اســت. اآلن کشــاورزان 
ــا کشــت ســال  ــن بارندگی ه به واســطه همی

ــد.  ــروع کرده ان ــده را ش آین
ــگام  ــه هن ــا و ب ــن خبره ــر اســاس آخری ب
چــاپ مجلــه، دکتــر عبدالمهــدی بخشــنده، 
وزارت  اقتصــادی  ریــزی  برنامــه  معــاون 
جهــاد کشــاورزی اعــام کــرد؛ کلیــه طلــب 
ــدم  ــه گن ــور ک ــر کش ــاورزان در سراس کش

ــد ــت ش ــد پرداخ ــل داده ان ــود را تحوی خ
ــات و  ــه داده، اطاع ــم در چرخ ــد عل تولی

دانش
ــال  ــرای س ــال ب ــه امس ــگار: از تجرب خبرن
آینــده چــه نکاتــی را در یادداشــت هایتان 

ثبــت کرده ایــد؟
دکتــر ســیف: یک چالــش اصلی در کشــور 
مــا تولیــد علــم اســت. تولیــد علــم در یــک 
ــات و  ــرد: داده، اطاع ــکل می گی ــه ش چرخ
 data,/ ــج ــین و ناول ــا، اینفورمیش دانش)دیت
ــد  information, knowledge(. داده بای
تبدیــل بــه اطاعــات شــود، اطاعــات تحلیل 
و محتــوای آن تبدیــل بــه دانشــی بشــود کــه 

ایــن دانــش رفتــار بشــر را اصــاح کنــد. 
ــه بشــر اســت  ــش ناشــی از تجرب ــن دان ای
کــه شــاید مهم تریــن و برتریــن هدیــه 

ــت. ــه ماس ــد ب خداون
از زمــان حضــرت آدم تــا امــروز ایــن تجربه 
ــی  ــر قوم ــرمایه. ه ــت س ــت انباش ــده اس ش
هــم بیشــتر تــاش کــرده انباشــت ســرمایه 
ــته.  ــا گذاش ــد به ج ــوم بع ــرای ق ــتری ب بیش
ــال  ــهریور س ــم در ش ــاش کردی ــا ت ــذا م ل
گذشــته کــه پروســه خریــد تضمینی امســال 
ــد را  ــم و دیتاهــای خری ــم، بیایی ــم زدی را رق
ــی کاال،  ــه حجم ــم چ ــم ببینی ــل کنی تحلی
ــی،  ــه ویژگی های ــا چ ــی، ب ــه پراکنش در چ
ــا چــه مشــخصاتی  ــرادی و ب توســط چــه اف

ــد. ــه مــا تحویــل داده ان ب
 خــب، مــا بــا ایــن تحلیــل هــم توانســتیم 
یــک  خودمــان  قبلــی  حلقه هــای  بــه 
ــًا  ــه مث ــم ک ــی بدهی ــدارها و اطاعات هش
بگوییــم آقــای مهنــدس کشــاورز! افــت 
غیرمفیــد در حــوزه زراعــت فــان دهســتان 
خیلــی باالســت. وقتــی افــت غیرمفیــد 
باالســت یعنــی ایــن کشــاورز علف کــش 
نمی زنــد و خــوب بــه زراعــی نمی کنــد.
ــل  ــن تحلی ــا ای ــما ب ــع ش ــگار: درواق خبرن
می توانیــد توصیه هــای بــه زراعــی هــم 

ــد. ــه دهی ارائ
چــون  چــرا؟  بلــه.  ســیف:  دکتــر 
آگاه  عملــش  نتیجــه  از  سیاســت گذار 
ــل  ــا را تبدی ــن دیتاه ــذا کل ای ــود. ل می ش
بــه یــک ســی دی کردیــم و بــه آقــای 
ــور  ــرم ام ــت محت ــاورز معاون ــدس کش مهن
ــه کل  ــم. ب ــل دادی ــه تحوی ــت وزارتخان زراع
ــم  ــام کردی ــز اع ــتان ها نی ــازمان های اس س
کــه خریــد تضمینــی امســال را از ایــن 
دهســتان ها بــا ایــن مشــخصات انجــام 
دادیــم: ســن زدگــی، افــت مفیــد کــه گنــدم 
الغــر و چروکیــده اســت و اقتصاد آســیابان را 



13
97

اه 
ر م

مه
* 

وم 
ل د

سا
 *

م 
ده

یز
ه س

مار
ش

34
به مخاطره می اندازد، یا مثا در موارد مشخص اعام کردیم کشاورز کمباین را بد تنظیم کرده، ممکن است خار و خاشاک و خاک وارد گندم شود و ...

 خریــد تضمینــی ســال جدیــد را ازاینجــا شــروع و تــاش کردیــم دیتــا ) اطاعــات در تمــام زمینــه هــا( را بگیریــم، در زنجیــره خــودش تبدیــل بــه اطاعــات شــود و 
اطاعــات، دانــش و نهایتــا تغییــر رفتــار را بــرای دور بعــدی ایجــاد کنــد. 

کاهش چشمگیر سه آفت در مزارع گندم و افزایش هکتولیتر دانه
مدیــر عامــل شــرکت بازرگانــی دولتــی یــادآور شــد: اولیــن تغییــر، خوشــبختانه امســال در افــت مفیــد، افــت غیرمفیــد و ســن زدگــی تا حــد چشــمگیری بهبود پیــدا کردیم 
و میــزان ایــن ســه آفــت کاهــش یافــت. بخشــی از ایــن ســن زدگــی مربــوط بــه آب وهــوا بــود و اســتان هایی هــم کــه ســن زدگــی داشــتند مشــخص شــدند. لــذا بــا مشــارکت 
شــرکت بازرگانــی دولتــی، ســازمان جهــاد کشــاورزی و ســازمان گیاه پزشــکی، نزدیــک بــه 2400 نفــر ســاعت بــرای مبــارزه بــا ایــن آفــت در ایــن اســتان ها شــامل لرســتان، 
قزویــن و کردســتان کاس هــای آموزشــی برگــزار کردیــم. درنتیجــه افــت مفیــد کــه ســال گذشــته در کل کشــور 1/31 بــود، امســال بــه 1/26 رســید یعنــی 5/. درصــد بهبــود 

پیــدا کــرد، افــت غیرمفیــد، از 1/36 ســال گذشــته، 2/. درصــد کمتــر شــد و ســن زدگــی، میــزان خــارج از رِنــج، یک ششــم شــد.
ــر بــودن دانــه گنــدم کــه هرچقــدر پُرتــر باشــد ارزش اقتصــادی آن بــه لحــاظ آســیابانی بیشــتر اســت و آرد بیشــتری از آن  ســیف افــزود: در وزن هکتولیتــر؛ )یعنــی پُ
می تــوان اســتحصال کــرد(، نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش داشــتیم. بخشــی از ایــن بهبــود مربــوط بــه زحمــات دوســتان در حــوزه بــه زراعــی اســت و بخشــی هــم مربوط 

بــه آب وهــوا کــه امســال، وقتی کــه دانه هــای گنــدم 
داشــت بســته می شــد آب وهــوای بهتــری داشــتیم.

ــن زده  ــای س ــال 96، گندم ه ــی س ــن زدگ در س
ــود کــه امســال  ــا 2 درصــد، حــدود 1/6 درصــد ب ت

ــه 7/. درصــد رســید. ب
گندم هــای ســن زده بــاالی رِنــج اســتاندارد ســال 
ــه  ــال ب ــه امس ــوده ک ــد ب ــب 4/. درص ــته قری گذش
ــد،  ــم 1/. درص ــن رق ــت. ای ــیده اس ــد رس 3/. درص
در قیــاس بــا 10 میلیــون تــن عــدد قابــل اتکایــی 
می شــود. یعنــی کیفیــت گنــدم امســال بهتــر 
ــا  ــم ارتق ــن ه ــد پروتئی ــر درص ــت. ازنظ ــده اس ش
ــا  ــود از آزمایش هــای م ــن بهب ــم کــه ای ــدا کردی پی

ــت. ــخص اس مش
افزایش متوسط پروتئین گندم در سال جاری

ســیف افــزود: متوســط پروتئیــن گنــدم در 
اقلیم هــای مختلــف، پارســال 11/7، امســال 12 

ــت. ــوده اس ــد ب درص
ــا  ــه م ــی ک ــن گندم ــن پروتئی ــگار: باالتری خبرن

ــت؟ ــدر اس ــم چق داری
ــه و  ــتان های کهگیلوی ــیف: 14/5 در اس ــر س دکت
ــدم دوروم.  ــام و در گن ــتان و ای ــد، خوزس بویراحم
کمتریــن پروتئیــن مــا امســال در اســتان های 
ــم  ــد ه ــه 10 درص ــوده ک ــزی ب ــتان و مرک کردس

داشــته ایم. 
قیمت گذاری بر اساس میزان پروتئین گندم

اقتصــادی  تحلیلگــران  بیشــتر  خبرنــگار: 
می گوینــد اگــر دولــت بــر اســاس میــزان کیفیــت و 
پروتئیــن قیمت هــا را تعییــن کنــد موجــب تشــویق 
ــود. ــر می ش ــر و کیفی ت ــد بهت ــه تولی ــاورزان ب کش

دکتــر ســیف: مــن به عنــوان یــک اقتصــاد خوانــده 
خدمتتــان می گویــم کــه اگرچــه بخشــی از کیفیــت 
ــا  ــت ام ــاورز اس ــار کش ــر از رفت ــدم متأث ــد گن تولی
بخــش تأثیرگــذاری نیــز ناشــی از شــرایط و ناگزیری 
هــای اقلیــم اســت کــه دســت کشــاورز نیســت. مثًا 
ســن؛ اگــر مزرعــه بغلــی مبــارزه نکنــد شــما مبــارزه 
ــان  ــتانی هم ــاورز گلس ــدارد. کش ــده ای ن ــی فای کن
کاری را می کنــد کــه کشــاورز کردســتانی می کنــد. 
ــه  ــودن اقلیــم ب ــه دلیــل مناســب ب ــد ب ــا بای ــا م آی
ــن  ــه ای یــک کشــاورز تتشــویقی بدهیــم؟ پاســخ ب

ســؤال دشــوار اســت. 
خبرنگار: منظور به زراعی است.

دکتــر ســیف: یک وقــت منظــور شــما ایــن اســت 
ــد در  کــه در کردســتان گنــدم کشــت نشــود، برون
گلســتان کشــت کننــد. یعنــی منابعتــان انقــدر زیاد 
اســت کــه شــما بــا سیاســت گذاری می خواهیــد آن 
را تغییــر جهــت دهیــد. مــن امــروز بعیــد می دانــم 
ــه  ــیم ک ــته باش ــتان داش ــی در گلس ــت خال ظرفی

بخواهیــم منابــع را بــه آن ســمت ســوق دهیــم.

ــت های  ــا سیاس ــدی را ب ــدم تولی ــت گن کیفی
بازرگانــی ارتقــا دادیــم

بــا  اســت  ایــن  منظــور  نــه.  خبرنــگار: 
به نوعــی  می شــود  بازرگانــی  سیاســت های 

داد؟ ارتقــا  را  محصــول  کیفیــت 
ــن  ــا همی ــال ب ــود. امس ــیف: می ش ــر س دکت
سیاســت های بازرگانــی کیفیــت را ارتقــا دادیــم. 
ــال  ــاورزان در س ــه کش ــه ب ــی ک ــن پول میانگی
گذشــته دادیــم 1306 تومــان بــود، امســال 
ــای  ــه گندم ه ــال ب ــم. امس ــان دادی 1327 توم
ــه  ــبت ب ــن نس ــم. م ــتر دادی ــول بیش ــر پ پاک ت
هــر یــک درصــد کاه و کلــش در گنــدم تحویلــی، 
ــر  ــًا اگ ــردم. مث ــم ک ــت ک ــد از قیم 9/4 درص
ــرز  ــف ه ــش و عل ــو کاه کل ــک کیل ــاورز ی کش
ــال از  ــی اش داشــت 94 ری ــدم تحویل قاطــی گن
بهــای آن کســر می شــد. درحالی کــه بهــای هــر 
ــود. یعنــی صــد  ــال ب صــد گــرم گنــدم 130 ری
گــرم کاه کلــش بــه مــن مــی داد مــن 94 ریــال 
از او کــم می کــردم کــه بازهــم حــدود 40 ریــال 
بــه نفعــش بــود. امســال جــدول را قاعده مند تــر 
ــذا کســی کــه گنــدم پــاک تحویــل  کردیــم و ل
ــت.  ــتر می گرف ــبت بیش ــان نس ــه هم ــی داد ب م
ایــن امــر باعــث شــد کشــاورزان گنــدم بهتــری 

ــد. تحویــل بدهنــد و پــول بیشــتری بگیرن
ــاره  ــه اش ــی ک ــه دیتای ــه ب ــا توج ــگار: ب خبرن
ــا  ــد و ب ــه روی بحــث داری ــرافی ک ــد و اش کردی
ــت  ــورد کیفی ــرر در م ــای مک ــاظ آزمایش ه لح
گنــدم در سراســر ایــران و تمامــی مناطــق، آیــا 
می توانیــم تحلیــل کنیــم کــه شــرکت بازرگانــی 
دولتــی )GTC( بــر آن اســت تولیدکننــدگان 

ــد؟ ــت کن ــتر حمای ــی بیش ــرو را به نوع پیش
ــم  ــور بگویی ــم این ط ــیف: می توانی ــر س دکت
کــه اگــر کشــاورزان بــه لحــاظ فیزیکــی گنــدم 
ــت  ــه اف ــی ک ــد؛ گندم ــا بدهن ــه م ــری ب بهت
مفیــد، افــت غیرمفیــد و ســن زدگــی کمتــری 
داشــته باشــد، سیاســت های مــا در مــورد آن هــا 
حتمــاً تشــویقی اســت. امــا اینکــه پروتئیــن ایــن 
گنــدم کــم اســت پــس پــول کمتــری می دهیــم 
ــی  ــه بارندگ ــتان ک ــتان کردس ــود. در اس نمی ش
ــه کشــاورز گفــت آنجــا  ــوان ب کــم اســت نمی ت
ــری  ــول کمت ــو پ ــه ت ــم ب ــن می خواه ــکار، م ن

بدهــم. بایــد پولــش را بدهیــم. 
ــی اســت و  ــم کــه خال یک وقــت منابعــی داری
ــد.  ــام دارن ــم بیش ازحــد ازدح ــع ه بعضــی مناب
آن وقــت تشــویق می کنیــم کــه ازاینجــا بــه آنجــا 
ــتان،  ــر در گلس ــال حاض ــا در ح ــا آی ــد. ام برون

ــم؟ ــام زمین داری ــتان و ای خوزس
خبرنــگار: اصــًا فراتــر از ایــن بحث اینکــه اآلن 

مــا در شــرایطی نیســتیم کــه بخواهیــم تولیــد 
کمتــری داشــته باشــیم.

دکتــر ســیف: احســنت! مــا اآلن داریــم از صــد 
در صــد ظرفیت هایمــان اســتفاده و تشــویق بــه 
ــب  ــی نجی ــدم گیاه ــرا گن ــم زی کاشــت می کنی
ــری  ــه آب کمت ــت ک ــکی اس ــه خش ــاوم ب و مق

می خواهــد.
ــود.  ــه ش ــد گفت ــا بای ــن چیزه ــگار: ای خبرن
و  تحلیل هــا  در همیــن  مدیریت هــا  تفــاوت 
ــریات  ــت در نش ــوب اس ــا خ ــت. این ه بحث هاس

ــد. ــی بیای تخصص
مدیریــت کاهــش هزینــه هــای جنبــی و 

افزایــش درآمــد گندمــکاران
ــا  ــه ب ــیف ک ــر س ــث، دکت ــن بح ــه ای در ادام
ــوع  ــدد موض ــداول متع ــام و ج ــار و ارق ــه آم ارائ
بازرگانــی خریــد گنــدم را تجزیــه و تحلیــل مــی 
ــم،  ــم داری ــری ه ــود دیگ ــا بهب ــت: م ــرد، گف ک
ــروژه  ــرای پ ــه ب ــی ک ــره کل پول ــد؛ باالخ ببینی
ــی  ــم ثابت ــه می شــود رق ــی هزین ــد تضمین خری
ــدر  ــه هرچق ــی دارد ک ــک پول ــت ی ــت. دول اس
بتوانیــم در حواشــی آن صرفه جویــی کنیــم 
ــن  ــی م ــود. یعن ــتر می ش ــاورز بیش ــهم کش س
ــک  ــم، ی ــدم کار می ده ــه گن ــی دارم ب ــک پول ی
ــه مرکــز خریــدی کــه ایــن را می خــرد  ــی ب پول
ــک  ــل ، ی ــت حمل ونق ــی باب ــک پول ــم، ی می ده
ــوارد  ــداری و م ــازی، نگه ــت ذخیره س ــی باب پول
دیگــر می دهــم. کل ایــن می شــود صنعــت 
ــدود  ــه ح ــیاب ک ــل از آس ــا قب ــدم کشــور ت گن
14 هــزار میلیــارد تومــان اســت. از ایــن میــزان 
ــاورز  ــه کش ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــدود 13 ه ح
می رســد. پــس مــا هرچقــدر از 13000 میلیــارد 
ــهم  ــم س ــم می توانی ــی کنی ــان صرفه جوی توم

ــم.  کشــاورز را بیشــتر کنی
بابــت هــر کیلــو گنــدم 20 تومــان بیشــتر پول 

دادیم
دکتــر ســیف گفــت: امســال بابــت هــر کیلــو 
ــول  ــاورز پ ــه کش ــتر ب ــان بیش ــدم 20 توم گن
ــن  ــون ت ــدر 9/5 میلی ــان ضرب ــم، 20 توم دادی
یعنــی قریــب 200 میلیــارد تومــان به کشــاورزان 

ــم.  ــول داده ای بیشــتر از پارســال پ
مــن ایــن 200 میلیــارد تومــان را بایــد تــاش 
کنــم در خــود همیــن زنجیــره صرفه جویــی 
کنــم. اولیــن چالــش مــن چیســت؟ رفتارهــای 
ــد  ــز خری ــک مرک ــه وارد ی ــما وقتی ک ــازاد. ش م
می شــوی، می بینــی همین طــور کــه گنــدم 
ــود.  ــار می ش ــرف هم ب ــود از آن ط ــل می ش تحوی
ــل  ــغول تحوی ــان مش ــون هم زم ــی دو کامی یعن
ــک  ــا ی ــر م ــه اگ ــتند، درحالی ک ــار زدن هس و ب



13
97

اه 
ر م

مه
* 

وم 
ل د

سا
 *

م 
ده

یز
ه س

مار
ش

35 کــه  باشــیم  داشــته  برنامه ریــزی 
حمل ونقــل بــه مراکــز موقــت را حــذف 
مراکــز  بــه  مســتقیم  را  محمولــه  و 
دائــم هدایــت کنیــم، یــک مرحلــه 
تخلیــه و بارگیــری کــم و در هزینــه آن 

می شــود.  صرفه جویــی 
هــای  هزینــه  در  جویــی  صرفــه 
بارگیــری و حمــل و نقــل بــه نفــع 

گندمــکاران
خبرنــگار: بــا توجــه بــه ایــن نگــرش، 
آیــا برنامــه ای هــم بــرای ایــن کار 

ید؟ گذاشــته ا
دکتــر ســیف: بلــه. امســال توانســتیم 
ــر  ــن کمت ــزار ت ــون و 400 ه یک میلی
ــد کنیــم، یعنــی  در مراکــز موقــت خری
آوردنــد در ســیلوهای دائــم بــه مــا 
تحویــل دادنــد. برنامه ریــزی مــا بــر 
مبنــای کاهــش 4 میلیــون و 500 هــزار 
ــود و  ــت ب ــز موق ــد در مراک ــی خری تن
ــب  ــان عق ــه اهدافم ــبت ب ــد نس هرچن
هســتیم ولــی در آینده بهتر خواهد شــد. 
توانســتیم یــک تخلیــه، یــک بارگیــری و 
ــم.  ــی کنی ــل صرفه جوی ــک حمل ونق ی
بارگیــری  و  تخلیــه  اینکــه  ضمــن 
ــت  ــه اف ــه ب ــدم در محوط ــان گن هم زم
کیفیــت آن منجــر می شــود، چــون 
بــا لــودر بارگیــری می کننــد. لــذا 4 
میلیــون و 600 هــزار تــن خریــد گنــدم 
پارســال در مراکــز خریــد موقت ، رســید 
بــه 3 میلیــون و 200 هــزار تــن امســال 
و بیشــترین خریــد مــا در ســیلوهای 
دائــم بخــش خصوصــی صــورت گرفــت؛ 
ــط  ســیلوهای ملکــی و ســیلوهای مرتب

ــات آرد. ــه کارخانج ب
بــا  رابطــه  در  آیــا  خبرنــگار: 
ــی  ــیلوها ط ــدم در س ــازی گن ذخیره س
ــتید  ــکلی داش ــت مش ــه گذش ــالی ک س
و آیــا می خواهیــد کار را در چارچــوب 
وظایفــی کــه شــرکت بازرگانــی دولتــی 

دارد، توســعه بدهیــد؟
دکتــر ســیف: خداونــد متعال مــا را در 
مشــکل آفریــده. مگــر می توانیم مشــکل 
ــا  ــا مشــکات م ــیم؟ منته ــته باش نداش
ــی  ــت، از حالت ــن اس ــون نیوت ــل قان مث
بــه حالتــی دیگــر تغییــر می کنــد ولــی 
ــای  ــدر زمینه ه ــم هرچق ــا اعتقادداری م
ــاه  ــرود، رف ــاال ب ــک کاال ب ــتیکی ی لجس
ــد.  ــش می یاب ــش افزای ــی آن بخ و کارای
ــط  ــال فق ــر امس ــم اگ ــم بگوی می خواه
بابــت خریــد گنــدم کیلویــی 20 تومــان 
و در بعضــی اســتان ها 15 تومــان بیشــتر 
بــه کشــاورز دادیــم ، باعــث شــد در 
ــی  ــم. یعن ــی کنی ــل صرفه جوی حمل ونق
هــم پــول بیشــتری بــه کشــاورز دادیــم، 
هــم بــا صرفه جویــی کــه کردیــم منابــع 
ملــی بهتــر مصــرف شــد و هــم کیفیــت 

گنــدم ارتقــا یافــت.
نقش کشاورزی فراتر از تولید 

یــک موضــوع اینکــه؛ نقش کشــاورزی 
فقــط تولیــد نیســت، بخــش کشــاورزی 
ــا  ــر م ــی اگ ــت، یعن ــبز اس ــاد س اقتص
کشــاورزی نکنیــم منابــع را از بیــن 
می بریــم. خــاک بایــد تولیــد کنــد، بایــد 

ســرمایه در خــاک هزینــه کنیم کــه فردا 
روزی گریبــان گیرمان نشــود، کشــاورزی 
آمایــش ســرزمین اســت، اگر روســتاییان 
مهاجــرت کننــد و روســتاهایمان خالــی 
ــاورزی  ــه کش ــط ب ــوند، فق ــکنه ش از س
ــت  ــه امنی کشــور آســیب نرســیده، بلک
ــای  ــورد، هزینه ه ــه می خ ــور لطم کش
ــدم  ــی ع ــار نوع ــی رود و دچ ــاال م آن ب
اجتماعــی  حوزه هــای  در  تعــادل 

می شــود.
ــز  ــا نی ــه اروپ ــگار: CAP اتحادی خبرن
دقیقــاً بــه همیــن دیــدگاه شــما رســیده 
و اآلن می گوینــد مــا بایــد روســتاهایمان 
ســرزمینی،  آمایــش  خاطــر  بــه  را 
حفــظ    ،... و  خــاک  محیط زیســت، 
کنیــم. می خواهــم بگویــم شــما باتجربــه 
ــی و دانشــی کــه داشــتید درســت  عمل
بــه همان جایــی رســیده اید کــه اآلن 

ــت. ــیده اس ــا رس دنی
دکتر سیف: خدا خیرتان بدهد. 

از  اجتماعــی  اقتصــادی  تحلیــل 
گندمــکاران وضعیــت 

ــه  ــی ب ــه جدول ــا ارائ ــیف ب ــر س دکت
ــه  ــه ای ب ــد صفح ــته و چن ــم پیوس ه
ــادی  ــی اقتص ــاختار اجتماع ــل س تحلی
گنــدم کاران پرداخــت و نتیجــه مطالعــه 
ــه و  ــد پای ــی توان ــه م ــه داد ک ای را ارائ
ــادی  ــدگان اقتص ــم گیرن ــاس تصمی اس
ــار  ــد آم ــر چن ــا ذک کشــور باشــد. وی ب
ایــن  شــد:  یــادآور  جــدول  ایــن  از 
ارزیابــی در عیــن حــال کــه بعضــا غــم 
ــت  ــد اهمی ــی توان ــا م ــت ام ــز اس انگی
تولیــد گنــدم در نقــاط مختلــف کشــور 
را در راهبــرد پراکنــش ملــی بــرای 
ــد.  ــت کن ــت تثبی ــادل جمعی ــظ تع حف
ایشــان گفــت: مــن چنــد نکتــه بگویــم، 
نکاتــی کــه بعضــی دردآور و  بعضــی 
امیدوارکننــده هســتند. غم انگیــز اینکــه؛ 
ــه  ــزار محمول ــون و 400 ه ــا یک میلی م
تحویــل گرفتیــم بــه میــزان 9 میلیــون و 
460 هــزار تــن. از ایــن میــزان محمولــه، 
ــن  ــر دو ت ــد زی ــه 15/9 درص ــب ب قری

ــوده اســت! ب
یــک محمولــه، شــامل 3/4 درصــد کل 
خریــد و قریــب 320 هــزار تــن گنــدم، 
از محموله هــای زیــر2 تــن بــوده اســت. 
ــزار  ــون و 600 ه ــی، 2 میلی ــه عبارت ب
تومــان بــه کشــاورز بــرای زحمــت یــک 
ــه پرداخت شــده  ســالش در ایــن محمول

اســت.
 31/4 درصــد محموله هــا زیــر 4 تــن، 
ــوده اســت. حــدود  ــن ب ــا 4 ت ــن 2 ت بی
ــر  ــی، براب ــای تحویل ــد گندم ه 13 درص
بــا یک میلیــون و 300 هــزار تــن گنــدم 
بیــن 2 تــا 4 تــن بــوده. اگــر میانگینــش 
را 3 تــن بگیریــم یعنــی یک کشــاورز در 
ــان  ــزار توم ــون و 900 ه ــال، 3 میلی س
درآمــد داشــته اســت. اگــر ایــن رقــم را 
ــم می شــود ماهــی  ــر 12 کنی تقســیم  ب

300 هــزار تومــان.
ــان 4  ــا می ــد از محموله ه  11/6 درص
تــا 6 تــن بــوده. 850 هــزار تــن گنــدم را 
بیــن 4 تــا 6 تــن تحویــل گرفتــه ام. اگــر 

میانگیــن آن را 5 تــن بگیریــم، می شــود 6/5 میلیــون تومــان، تقســیم 
 بــر 12 مســاوی اســت بــا ماهــی 500 هــزار تومــان. 

خبرنگار: تازه خرج کود و سم و بذر و ... این ها هم بوده
دکتــر ســیف: بلــه، بلــه مخــارج و هزینه هــا را کــم کنیــد، بایــد کــم 
کنیــد. جمــع این هــا می شــود 55 درصــد محمولــه هایــی کــه خریــده 
ایــم. 55 درصــد محمــوالت تحویلــی برابــر بــا حــدود 25 درصــد گنــدم 

کشــور در ایــن قالــب تحویل شــده اســت.
حــاال ممکــن اســت کشــاورز دو قطعــه زمیــن کوچــک داشــته؛ 500 
متــر اینجــا، 1000 متــر آن طــرف تــر یــک قطعــه دیگــر و محموله هــا 

را جداجــدا تحویــل داده.
پول گندم بهایی اندک برای نگهداشت کشاورزان در روستاها

این هــا تحلیل هــای ارزشــمندی بــرای سیاســت گذاری اســت. یعنــی 
ــع  ــد درواق ــدم می دهن ــت گن ــه باب ــی ک ــد پول ــد بدانن ــردان بای دولتم
پولــی اســت کــه بابــت نگهداشــت کشــاورز در روســتا می دهنــد. اگــر 
ایــن کشــاورز آمــد حاشــیه شــهر نشســت، بایــد 4 برابــر ایــن پــول را 

ــرای تأمیــن آب لوله کشــی اش خــرج کننــد. ب
ــت،  ــی اس ــاد جامعه شناس ــای اقتص ــا تحلیل ه ــه، این ه ــگار: بل خبرن
ــر  ــدگاه مســووالن، بلکــه ب ــه تنهــا روی دی ــی ارزشــمند اســت. ن خیل

ــر می گــذارد. ــز اث منظــر همــه آحــاد کشــور نی
دکتــر ســیف: 7489 کشــاورز از مجمــوع کل 471 هــزار کشــاورز زیــر 
یک تــن بــوده. اگــر ضــرب در بُعــد خانــوارش کنیــم ایــن 7489 کشــاورز 
ــوارش 4 اســت می شــود حــدود 30 هــزار نفــر افــرادی  کــه عــدد خان
ــد  ــان درآم ــزار توم ــر از 100 ه ــه کمت ــتند، ماهیان ــر هس ــه درگی ک
ــان  ــزار توم ــر 4-23 ه ــر نف ــم ه ــزار کنی ــیم بر 30 ه ــته اند. تقس داش

ــته اند. ــد داش درآم
ــر= 470/696  ــرب در 4 نف ــاورز ض ــزار و 674 کش ــن: 117 ه ــا 5 ت ت
ــن را 2/5  ــن ای ــر میانگی ــد، اگ ــل داده ان ــدم تحوی ــن گن ــر 5 ت ــر زی نف
ــان،  ــان= 3/250 هــزار توم ــم، ضــرب در 1300 توم ــن در نظــر بگیری ت
ــوار.  ــرای یــک خان ــان ب تقســیم بر 12 می شــود ماهــی 270 هــزار توم
ــان  ــزار توم ــری 60-70 ه ــود نف ــم می ش ــر کنی ــیم بر 4 نف ــر تقس اگ
ــول  ــه اش پ ــدازه یاران ــم. طــرف کارکــرده و به ان ــول داده ای ــه این هــا پ ب
گرفتــه. مســئوالن بداننــد اگــر گنــدم را حمایــت می کننــد دارنــد هزینه 
نگهداشــت ایــن خانواده هــا در روســتا را می دهنــد. تعــداد کشــاورزانی 
کــه بیــن 5 تــا 10 تــن گنــدم تحویــل داده انــد، 113 هــزار و 877 نفــر 

اســت. 
حــدود 49 درصــد کشــاورزان زیــر 10 تــن هســتند. 49 درصــد یعنی 
قریــب بــه یک میلیــون نفــر جمعیــت کشــاورز کــه مــا داریــم ماهــی 
541 هــزار تومــان تقســیم بر 4 نفــر، 135 هــزار تومــان بابــت زندگــی در 
ــه این هــا می پردازیــم. ایــن پول توجیبــی به عنــوان انگیــزه ای  روســتا ب
بــرای مانــدن در روســتا و ســر زمیــن اســت. خــب ایــن روســتایی البــد 

چنــد تــا گاو و گوســفند هــم دارد.
ــه لحــاظ  ــوان گفــت؛ ب ــک جمع بنــدی می ت ــع در ی ــگار: درواق خبرن
جامعه شناســی ایــن حمایــت از خریــد تضمینــی گنــدم فقــط بحــث 
ــدام  ــک اق ــه ی ــت، بلک ــور نیس ــیلوهای کش ــرای س ــدم ب ــن گن تأمی
ــه  ــت ک ــتایی اس ــوار روس ــاد خان ــه اقتص ــک ب ــی و کم محرومیت زدای

ــت شــود. ــدن در روســتا تقوی ــرای مان ــل، تحمــل او ب حداق
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دغدغه ما خرید بیشتر گندم از کشاورزان است

ــت  ــرف، حمای ــه این ط ــم ب ــت یازده ــاً از دول ــه، انصاف ــیف: بل ــر س دکت
ــا  ــرار داشــته کــه هرچنــد در قیــاس ب از کشــاورزی در ســرلوحه کارهــا ق
نیازمــان کــم اســت امــا تــوان دولــت هــم در ایــن شــرایط انــدک اســت. بــه 
ــدم  ــن گن ــون ت ــت 5-7-8 میلی ــک روزی کشــور می رف ــم ی ــر بیاوری خاط
وارد می کــرد، امــروز دغدغــه مــا ایــن اســت کــه یــک کیلــو گنــدم بیشــتر 
از کشــاورز بخریــم کــه 1300 تومــان بیشــتر بگیــرد و تــوان اقتصــادی اش 

باالتــر بــرود.
دکتــر ســیف بــه نقــش مطبوعــات در تحلیــل هــای عمقــی اثباتــی اشــاره 
ــه  ــد ک ــه ای باش ــری به گون ــای خب ــزارش ه ــد گ ــاً بای ــت: واقع ــرد و گف ک
نشــان دهــد دولــت روحانــی و شــخص آقــای حجتــی از کشــاورز گنــدم کار 
ــار مــن بــه یکــی از آقایــان نماینــده مجلــس کــه  حمایــت کرده انــد. یک ب
نمی خواهــم نامــش را اینجــا ببــرم، قبــل از شــروع برنامــه »تیتــر« تلویزیــون 
و بــا اندکــی تــم شــوخی گفتــم: فانــی، تــو اســتاندار همــان دولتی هســتی 
کــه یــک روزی کســری تــراز بازرگانــی اش منفی 8/5 میلیــارد دالر بــوده، آن 
موقــع تــو دغدغــه کشــاورز نداشــتی، امــروز کــه تــراز بازرگانــی بــه منفــی 3 
رســیده و کشــاورزان درآمــد بیشــتری کســب کــرده انــد درد کشــاورز داری؟ 
دکتــر ســیف گفت: مــا به طــور شــبانه روزی و آمارگیــری میدانــی ورودی 
گنــدم را محاســبه مــی کردیــم کــه مثــًا در هفتــه هجدهــم ایــن میــزان 
ــی  ــع نقدینگ ــزان مناب ــه می ــد چ ــن بای ــود، م ــه می ش ــدم وارد مجموع گن
تأمیــن کنــم؟ امســال، هفتــه دوم مــرداد، بیشــترین میــزان خریــد گنــدم را 

در طــول ســال داشــتیم.
جایگاه ممتاز جهانی شرکت بازرگانی دولتی در عرصه بازرگانی

ــم دارد؛  ــری ه ــف دیگ ــی شــرح وظای ــی دولت ــگار: شــرکت بازرگان خبرن
واردات برنــج و کاالهــای اساســی دیگــر، تنظیــم بــازار و ...، جایــگاه جهانــی 

ــی چیســت؟ ــی دولتــی از منظــر بیرون شــرکت بازرگان
دکتــر ســیف: شــرکت بازرگانــی دولتــی) GTC( در دهــه 40 تأسیس شــده 
و ســازمان غلــه در دهــه 30 کــه بعــداً ایــن ســازمان بــا شــرکت بازرگانــی 
دولتــی ادغام شــده. شــرکت GTC را در دنیــا به عنــوان یــک بنــگاه بــزرگ و 
مــورد اعتمــاد فروشــندگان می شناســند کــه بارهــا علیرغــم شــرایط ســخت 
کشــور در دوران جنــگ، بعــد از جنــگ، تحریم هــا و ... توانســته مایحتــاج 
ــم  ــر می کن ــن فک ــد. م ــن کن ــردم را تأمی ــی م ــای اساس ــی و کااله عموم
ــن  ــت در ای ــوب دول ــت های خ ــرکت و سیاس ــن ش ــگاه ای ــم جای ــروز ه ام
زمینــه باعــث شــده کــه مــا در حــوزه تأمیــن کاالهــای اساســی نســبت بــه 

اقتصــاد کل کشــور کمتریــن تغییــرات را داشــته باشــیم.
تنظیم بازار باید متکی به تولید داخل باشد

خبرنــگار: بلــه، قطعــاً ایــن مهــم یکــی از موفقیت هــای دولــت بــه شــمار 
ــن شــرکت زیرمجموعــه  ــر شــد کــه ای ــه نظــر شــما بهت مــی رود. حــاال ب

ــرار گرفــت؟ وزارت جهــاد کشــاورزی ق
دکتــر ســیف: در حــوزه تنظیــم بــازار سیاســت مــا بایــد مبتنــی بــر تولید 
ــا حجــم 10  ــدم را ب ــازار گن ــروز می خواســتیم ب ــر ام ــا اگ داخــل باشــد. م
میلیــون تــن تنظیــم کنیــم کار ســختی بــود. تولیــد جهانــی گنــدم بــاالی 
700 میلیــون تــن و تجــارت جهانــی آن 80-170 میلیــون تــن اســت. برنــج 
80-270 میلیــون تــن تولیــد می شــود امــا تجــارت جهانــی آن 40 میلیــون 
تــن اســت. در کاالهایــی ازاین دســت؛ آمــار جهانــی نشــان می دهــد بیشــتر 

از 25 درصــد آن قابل تبدیــل بــه تجــارت جهانــی نیســت.
ــان  ــز خودم ــای اساســی را نی ــایر کااله ــدم، س ــر گن ــاوه ب ــد ع ــا بای  م
تولیــد کنیــم. امــروز واقعــاً بایــد بتوانیــم گوشــت گوســفند تولیــد کنیــم. 

ــم! ــفند وارد کنی ــا گوس ــا هواپیم ــم ب ــر بروی ــر عم ــا آخ ــم ت نمی توانی
ریگوالتوری سیاست های تجاری کشور باید تولید محور باشد

اصــًا تنظیــم بــازار را بایــد در تولیــد نــگاه کنیــم. نــه اینکــه واردات بــد 
ــک  ــا ی ــر م ــاً اگ ــی دارد. اتفاق ــه، واردات ســر جــای خــودش معن اســت، ن
روزی به جایــی برســیم کــه هــم واردات داشــته باشــیم هــم صــادرات، نقطــه 
ــرای کشــور اســت. باقــدرت وارد کنیــم، باقــدرت صــادر کنیــم.  مطلــوب ب
این کــه GTC زیــر نظــر وزارت جهــاد کشــاورزی باشــد یــا وزارت بازرگانــی 
مهــم نیســت، نکتــه مهمــی کــه فــارغ از شــرکت وجــود دارد ریگوالتــوری 
ــت دارد  ــی اهمی ــوری خیل ــت. ریگوالت ــور اس ــاری کش ــت های تج سیاس
کــه نگاهــش بــه تولیــد اســت یــا مصــرف؟ ایــن نــگاه بایــد تنظیــم شــود. 
یــک روزی مــا بزرگ تریــن صادرکننــده نخــود منطقــه بودیــم، بــه لحــاظ 
بارندگــی هــم خیلــی اتفــاق خاصــی در آن مناطــق نیفتــاده چــون نخــود، 
ــوض شــد،  ــت ع ــه دول ــم مناطــق خشــک اســت. ســال 84 ک کشــت دی

گفتنــد نخــود گــران شــده، چــه کار کنیــم؟ وارد کنیــم، تعرفــه را آوردنــد 
روی صفــر و مــا واردکننــده نخــود شــدیم!

ــت از  ــرون رف ــرای ب ــاختاری ب ــی س ــی تحلیل ــه بحث ــیف ب ــر س دکت
مشــکات اقتصــادی پرداخــت و گفــت: خــدا ایــن فرصت هــای صادراتــی را 
بــرای مــا ایجــاد کــرده. در کنــار همیــن زشــتی های عــدم ثبــات اقتصــاد، 
زیبایی هایــی می شــود پیــدا کــرد. ایــن زیبایی هــا یعنــی تولیــد، اشــتغال، 
ــد در دل اقتصــاد جســتجو  ســرمایه گذاری... سیاســت های حمایتــی را نبای
کــرد، نبایــد در دل اقتصــاد دنبــال حمایــت از طبقــات ضعیــف باشــیم. بایــد 
ــگاه را  ــاد بن ــی اقتص ــا وقت ــد. م ــخگو باش ــان پاس ــت های رفاهی م سیاس
ــه اشــتغال لطمــه  ــه ســرمایه گذاری، ب حمایتــی فــرض می کنیــم یعنــی ب
ــه تولیــد و ســرمایه گذاری ختــم شــود، آینــده  می زنیــم. اگــر پشــتیبانی ب
یــک ملــت را تضمیــن کرده ایــم. حــاال برنــج، گنــدم، آرد را صــادر نکنیــم،  

ولــی گوجــه و خیــار کــه دیگــر بایــد صــادر کنیــم! 
دولت دوازدهم، دلسوزترین نهاد به حال کشاورزان است

دولــت در نهایــت توانــش دارد کمــک می کنــد. دولــت دلســوزترین نهــاد 
بــه حــال کشــاورزان اســت، بــه جــد می گویــم. حــاال یــک محدودیت هایــی 
دارنــد مثــل هــر نهــاد دیگــری. بایــد در خدمــات و محصــوالت روســتایی 
تنــوع وجــود داشــته باشــد. روســتایی در حلقــه کوچــک خــودش دامــداری، 
ــون  ــم چ ــداری نمی دهی ــوز مرغ ــم مج ــد. نگویی ــته باش ــداری،... داش مرغ
آنفلوانــزای مرغــی می آیــد. 200 جوجــه تخم گــذار در اختیــارش بگذارنــد، 
مگــر مــا مرکــز خدمــات کارشــناس نداریــم؟ خــب پوشــش بدهنــد 50 تــا 
تخم مــرغ هــم بفروشــد. مــا بایــد اقتصــاد کشــاورز را تنــوع بدهیــم. اقتصــاد 
ــا را  ــان آن ه ــا قواعدم ــاً ب ــفانه بعض ــا متأس ــم، ام ــر کنی ــاورز را بزرگ ت کش

ــم.  ــد می کنی تهدی
قیمت خرید تضمینی گندم باید زودتر اعام شود

ــی  ــد تضمین ــه قیمــت خری ــن اســت ک ــر ای ــگار: نظــر شــما ب خبرن
ــود؟ ــام ش ــر اع ــدم زودت گن

ــن از 5 ســالگی در حجــره  ــد اعــام شــود. م ــه، بای ــر ســیف: بل دکت
پــدرم کار می کــردم. یعنــی پــدران مــن کاســب پیشــه هســتند و مــن با 
همــان نــگاه تربیت شــده ام. اگــر شــما 20 هــزار تومــان بــه مــن بدهــکار 
باشــی و بیایــی صحبــت کنیــم، مــن اول می گویــم؛ اآلن چقــدر داری؟ 
شــما می گویــی 5 تومــان، می گویــم 5 تومــان را بــده، حــاال راجــع بــه 
15 تومــان صحبــت می کنیــم! ســال گذشــته یکــی از دالیــل توفیــق 
ــود کــه بخشــنامه ها را  مــن در اجــرای خریــد تضمینــی گنــدم ایــن ب
بــر اســاس قیمــت علی الحســاب ســال قبــل، در بهمن مــاه ابــاغ کــردم. 
صبــر نکــردم تــا قیمــت تضمینــی اعــام شــود، گفتــم آخرش این اســت 
ــد کارم را انجــام بدهــم.  ــی مــن بای کــه قیمت هــا را اصــاح کنیــم، ول
ــا اعــام شــود،  ــا قیمت ه ــد ت ــر می کردن ســنوات قبــل، مســئوالن صب
تــازه اباغیــه صــادر می کردنــد کــه حــاال کار شــروع شــود! اآلن دولــت 
یک رقمــی را قبــول دارد، مــن اگــر جــای وزارت جهــاد باشــم، می گویــم 

ــه می زنیــم! فعــًا ایــن را علی الحســاب بگیــر، مــا داریــم چان
بایــد برنامه ریــزی را در زنجیــره تولیــد و بازرگانــی تقویــت کنیــم. در 
موسســه پژوهشــکده غــات گفتــم همــه واریته هــا را بیاورنــد ببیننــد 
کــدام واریتــه بــرای نــان بهتــر اســت کــه مــا بــه اســتان ها بگوییــم آن 
را کشــت کننــد. مثلــث »داده، اطاعــات، دانــش« را بایــد تقویــت کنیم. 
اآلن ســازمان مــا انباشــتی از داده اســت امــا ارزشــش را نمی دانیــم. اگــر 
ــم.  ــد کنی ــم تولی ــر می توانی ــا براب ــم ده ه ــل کنی ــم و تجزیه وتحلی بدانی
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در همــه وزارتخانه هــا همین طــور اســت. قــدر داشــته ایــن نیســت کــه مرتــب بگوییــم 
خدایــا ســپاس، بایــد از داشــته ها اســتفاده کــرد. ایــن چنــد »داده«، 5 درصــد از دیتاهای 

 . ست ما
شهادت می دهم که یکی از مهم ترین دغدغه های دولت گندم است! 

خبرنــگار: اآلن می خواهیــد بــه گنــدم کاران بگوییــد؛ شــما بــا خیــال راحــت کار کنیــد 
و کار را زمیــن نگذاریــد، دولــت حامی شماســت؟

ــی  ــه یک ــم ک ــهادت می ده ــروردگار ش ــر پ ــاوه در محض ــه و به ع ــیف: بل ــر س دکت
ــای  ــه، آق ــت، از راس آن گرفت ــدم اس ــردان گن ــت و دولتم ــم دول ــای مه از دغدغه ه
ــا و  ــب نی ــاد؛ طی ــین اقتص ــر پیش ــت، دو وزی ــی، نوبخ ــان حجت ــا آقای ــور ت رئیس جمه
کرباســیان، معــاون ایشــان و خاصــه تمــام مســووالنی کــه دل در گــرو اعتا، اســتقال و 

ــه فکــر گنــدم و گنــدم کاران هســتند. ــد ب امنیــت غذایــی کشــور دارن
امســال تــا پایــان مهرمــاه حســاب گنــدم کاران را تســویه می کنیــم، ســال قبــل آبــان 
مــاه، ســال قبــل از آن، کمــی دیرتــر، این هــا بیانگــر عــزم دولــت اســت. دولــت در بخــش 
ــنوات  ــای س ــش، پول ه ــن بخ ــای ای ــی از حوزه ه ــا خیل ــرده، ام ــی کارک ــامت خیل س
ــدم  ــد. چــون گن ــدم را می ده ــول گن ــت دارد پ ــه دول ــد، درحالی ک قبلشــان را نگرفته ان

برایــش اولویــت دارد.
)GTC( تاریخچه، اهداف و اقدامات شرکت مادر بازرگانی دولتی ایران

مقدمه:
    شــرکت مــادر تخصصــی بازرگانــی دولتــی ایــران در طــول عمــر 40 ســاله فعالیــت 
ــه  ــی تهی ــف حاکمیت ــام وظای ــت در انج ــد دول ــازوی توانمن ــوان ب ــواره به عن ــود، هم خ
ــا  ــوده و ب ــع کاالهــای اساســی کشــور مطــرح ب ــد، ذخیره ســازی و توزی و تأمیــن، خری
برخــورداری از تجربیــات و امکانــات فــراوان و بدنــه کارشناســی قــوی، یکــی از برندهــای 
شناخته شــده و معتبــر جمهــوری اســامی ایــران در بــازار جهانــی کاالهــای اساســی بــه 
شــمار مــی رود، به گونــه ای کــه بســیاری از چالش هــا و بحران هــای مرتبــط بــا کمبــود 
کاالهــای اساســی و پرمصــرف  کشــور در طــول ســالیان گذشــته بــه ســرپنجه تدبیــر، 

توانمنــدی و اعتبــارات بین المللــی ایــن شــرکت مرتفــع گردیــده اســت.
ــن  ــا قوانی ــل ب ــنایی کام ــی و آش ــای جهان ــگام در بازاره ــه هن    حضــور مســتمر و ب
ــورداری از  ــی، برخ ــی و خارج ــدات داخل ــای تعه ــی در ایف ــا، خوش نام ــد بازاره و قواع
ــف و  ــام تکالی ــا و انج ــح مأموریت ه ــرای صحی ــت اج ــازوکارهای الزم جه ــات و س امکان
ــتورالعمل ها،  ــا و دس ــات، آیین نامه ه ــن، مصوب ــل قوانی ــت کام ــه، رعای ــف محول وظای
ــان،  ــان و ذی ربط ــوق ذینفع ــت حق ــداری و رعای ــتری م ــل مش ــر اص ــد ب ــه و تأکی تکی
ــه محــوری و حرکــت  ــور، برنام ــی در انجــام ام ــع مل ــح و مناف ــرار دادن مصال مدنظــر ق
ــی  ــدات داخل ــت از تولی ــدار سیاســت ها و تصمیمــات کارشناســانه و جمعــی، حمای برم
ــزه و  ــر رســاتر؛ انگی ــه تعبی ــی و اقتصــادی کشــور و ب ــع مال و حفــظ و حراســت از مناب
اشــتیاق وافــر خدمــت بــه ملــت شــریف و مملکــت اســامی و حفــظ امنیــت و جلــب 
ــه مؤلفه هــای اســت کــه  رضایــت حداکثــری جامعــه و برخــورداران از خدمــات، ازجمل
چهــره ی ایــن شــرکت را در عرصه هــای داخلــی و بین المللــی موجــه و مشعشــع ســاخته 

اســت.
تاریخچه:

    بــا اســتناد بــه مــاده 7 قانــون تشــکیل وزارت بازرگانــي مصــوب 30 تیرمــاه 1353 
ــکیل و  ــي« تش ــات بازرگان ــترش خدم ــهامي گس ــرکت س ــوان »ش ــر عن ــرکتي زی ، ش

ــب رســید. ــه تصوی ــاه 1354 ب ــخ 12 تیرم اساســنامه آن در تاری
ــا ســال 1377 تحــت  ــي ت ــات بازرگان فعالیت هــای شــرکت ســهامي گســترش خدم
همیــن نــام ادامــه داشــت تــا این کــه در ایــن ســال و ســال های پایانــي برنامــه دوم و در 
طــول برنامــه ســوم توســعه اقتصــادي کشــور )83- 1379( 4 ادغــام و انحــال، بر اســاس 
مصوبــات شــوراي عالــي اداري و برنامه هــای توســعه ای کشــور و باهــدف تمرکــز کامــل 
امــور بازرگانــي دولتــي در یــک شــرکت مــادر تخصصــي، بــه شــرح ذیــل بــه مرحلــه اجرا 

گذاشــته شــد:

خدمــات  معاونــت  ادغــام  اول:  ادغــام   
بازرگانــي  وزارت  تشــکیات  بازرگانــي،از 
ســابق،در شــرکت ســهامي گســترش خدمــات 
بازرگانــي و اصــاح نــام آن بــه ســازمان 
گســترش خدمــات بازرگانــي از خردادمــاه 

.1377
 ادغــام دوم: انحــال شــرکت ســهامي قنــد 
و شــکر کشــور و انتقــال و واگــذاري وظایــف 
ــترش  ــازمان گس ــه س ــای آن ب و مأموریت ه

ــاه 1377. ــي از خردادم ــات بازرگان خدم
ادغــام ســوم: ادغــام شــرکت ســهامي 
ســازمان  در  ایــران  دولتــي  بازرگانــي 
گســترش خدمــات بازرگانــي طبــق مصوبــه 
 1381/2/28 مــورخ  013/561ط  شــماره 
آن  نــام  تغییــر  و  اداري،  عالــي  شــوراي 
بــه شــرکت بازرگانــي دولتــي ایــران از 

.1381 خردادمــاه 
ــه  ــازمان غل ــال س ــارم: انح ــام چه   ادغ
ــماره  ــه ش ــد2 مصوب ــرای بن ــور در اج کش
شــوراي   1381/2/28 مــورخ  013/561ط 
ــف  ــذاري وظای ــال و واگ ــي اداري و انتق عال
ــي  ــرکت بازرگان ــه ش ــای آن ب و مأموریت ه

دولتــي ایــران از اســفندماه 1382 .
  شــرکت بازرگانــي دولتــی ایــران ازآنجاکه 
درزمینــه ی  سیاســت گذاری  بــر  عــاوه 
تنظیــم بــازار و خریــد و نگهــداري و توزیــع 
ضــروري  و  حســاس  اساســي،  کاالهــاي 
کشــور، راهبــري شــرکت های تابعــه 14 
ایــن  اجــرای  به منظــور  گانــه ی خــود، 
سیاســت ها و ســایر تکالیــف و سیاســت های 
اباغــی، را بــر عهــده دارد، لــذا تحــت عنــوان 
»شــرکت مــادر تخصصــی بازرگانــي دولتــي 

ــده شــده اســت. ــران« نامی ای
انتقال به وزارت جهاد کشاورزی:

   در راســتای اجــرای قانــون تمرکــز وظایــف 
ــاورزی  ــش کش ــه بخ ــوط ب ــارات مرب و اختی
مصــوب  کشــاورزی،  جهــاد  وزارت  در 
اســامی  شــورای  مجلــس   1391/11/24
شــماره 181557/ت  اجرایــی  آیین نامــه  و 
ــران  ــوب هیئت وزی ــه 1392/12/6 مص مورخ
ــه  ــماره77256/ت مورخ ــه ش و بخشــنامه نام
1393/7/8معــاون اول رئیس جمهــور، شــرکت 
ــران از  ــی ای ــی دولت ــی بازرگان ــادر تخصص م
تاریــخ فــوق بــه وزارت جهــاد کشــاورزی 
منتقــل و اکنــون به عنــوان زیرمجموعــه ایــن 
وزارتخانــه، مأموریت هــا و تکالیــف حاکمیتــی 

خــود را انجــام می دهــد.
اهداف:

    اتخــاذ سیاســت های مناســب و کاربــرد 
ارائــه ی  درزمینــهٔ ی  صحیــح  روش هــای 
تأسیســات  ایجــاد  و  بازرگانــي  خدمــات 
ــاس و  ــي، حس ــاي اساس ــه کااله ــوط ب مرب
ضــروري و بهســازي امکانــات و خدمــات 
ــور  ــطح کش ــترش آن در س ــود و گس موج
ــن  ــه تأمی ــوط ب ــور مرب ــود ام ــور بهب به منظ
ــش و  ــته بندی، پخ ــداري، بس ــد، نگه و خری
ــا کاالهــای  توزیــع و ســایر مــوارد مرتبــط ب
بخــش  راهنمایــي  و  تشــویق  و  اساســی 
بــه ســرمایه گذاری در مــوارد  خصوصــي 
ــادر  ــرکت م ــداف ش ــه اه ــور، از جمل مذک
ــت. ــران اس ــي ای ــي دولت ــي بازرگان تخصص
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ارزش غذایــی گنــدم: اهمیــت گنــدم بیشــتر بــه خاطــر خــواص فیزیکــی و شــیمیایی مــوادی اســت کــه دانــه 
ــد. ــکیل می ده تش

ترکیبات شیمیایی دانه گندم:                       
  - پروتئین                       23/2درصد
  - کربوهیدرات                   61 درصد
  - آب                              10درصد
  - چربی                      1/5-2 درصد
  - الیاف خام                        2درصد
  - خاکستر                        1/8درصد

 - ویتامینB  ← دانه گندم ازنظر ویتامین A فقیر و فاقد ویتامین D وC می باشد.
 ارزش غذایــی نانوایــی گنــدم: یکــی از مهم تریــن خــواص مشــخص کننده کیفیــت و کمیــت حاصــل از آرد، دانــه 

گنــدم  بــوده و بســتگی بــه مقــدار گلوتــن موجــود در دانه هــا دارد. 
مهم تریــن خصوصیــت آرد گنــدم ازنظــر ارزش نانوایــی آن اســت کــه آب زیــاد جــذب کنــد، زیــرا در ایــن صــورت 

مقــدار نــان بیشــتری تولیــد می نمایــد.

 دانستنی های گندم  وجایگاه آن در استان کردستان 
اســتان کردســتان بــا مســاحتی برابــر 28 هــزار و 203 کیلومترمربــع کمــی بیــش از1/7درصــد ســطح کشــور را شــامل می شــود کــه از ایــن مســاحت اســتان 1میلیــون و 
400 هــزار هکتــار مرتــع ،320 هــزار هکتــار جنگل)11/3درصــد( 1 میلیــون و 17 هــزار و 343 هکتــار اراضــی زراعــی و 29 هــزار و 944 هکتار باغ اســت. اســتان کردســتان 
دارای آب وهــوای ســرد و معتــدل و اقلیــم نیمه خشــک و نیمــه مرطــوب بــوده ، متوســط بارندگــی ســالیانه 450-500 میلیمتــر و در شــرق اســتان مناطــق دیم خیــز وجود 
دارد. متوســط بارندگــی 300 میلیمتــر می باشــد. حداقــل مطلــق درجــه حــرارت 33درجــه ســانتی گراد، حداکثــر مطلــق آن 41درجــه ســانتی گراد می باشــد و تعــداد 
روزهــای یخبنــدان 90-110 روز اســت. ســطح زیــر کشــت ســاالنه اراضــی زرعــی 700 هــزار هکتــار)5/8 درصــد(، ســطح زیــر کشــت دیــم 595 هــزار هکتار)10درصــد( ، 

مرتفع تریــن شــهر اســتان، بیجــار بــا 1940متــر و کــم ارتفاع تریــن، مریــوان بــا 1273متــر اســت.
 نــزوالت آســمانی اســتان ســاالنه 14میلیــارد مترمکعــب بــوده کــه 7/7 میلیــارد مترمکعــب به صــورت تبخیــر و تعــرق و نفــوذ عمقــی از دســترس خــارج و 5/5 میلیــارد 
مترمکعــب از اســتان خارج شــده و بقیــه در امــور صنعتــی و کشــاورزی مصــرف می شــود. مهم تریــن محصــول زرعــی اســتان گنــدم می باشــد کــه ســاالنه 75درصــد 
ســطح زیــر کشــت را بــه خــود اختصــاص  می دهــد و 4/9 درصــد تولیــد گنــدم کشــور را تشــکیل می دهــد. ســالیانه در اســتان 35 هــزار هکتــار گنــدم بــا اســتفاده از ارقــام 
اصاح شــده گاســگوژن، ســایونز، الونــد و زریــن و ... کشت شــده کــه میــزان پروتئیــن دانــه آن هــا 12-13درصــد و همچنیــن بیــش از 500 هــزار گنــدم دیــم کشت شــده 

کــه 98-99درصــد رقــم بــرداری و1-2رقــم آمــاری بــوده کــه میــزان پروتئیــن آن 11/5-10/5درصــد می باشــد.

مهم تریــن عامــل مؤثــر در کیفیــت گنــدم کــه مربــوط بــه گلوتــن می باشــد تحــت تأثیــر عوامــل 
ژنتیکی)ارثــی( و عوامــل زراعتــی بــه شــرح زیــر اســت:

واریتــه گنــدم )رقــم(: در ارقــام مختلــف گنــدم میــزان گلوتــن موجــود در دانــه  متفــاوت اســت و 
درنتیجــه ارزش نانوایــی ارقــام یکســان نیســت.

آب وهــوا: تغییــرات درجــه حــرارت و شــرایط آب و هوایــی و همچنیــن ســرما، خشــکی و وزش بــاد 
گــرم باعــث تغییــر ارزش نانوایــی گنــدم می گــردد.

ــن  ــدار گلوت ــر مق ــب فق ــد موج ــه می دارن ــود نگ ــاد در خ ــه آب زی ــی ک ــاک: خاک های ــس خ جن
می شــوند.

ــه گنــدم  مقــدار و مصــرف کودهــای ازتــه: کودهــای ازتــی موجــب افزایــش مقــدار گلوتــن دان
ــر بیشــتری دارد. ــی تأثی ــود ازت ــن راســتا تقســیط ک ــه در ای می شــود ک

وسایل و نحوه تهیه زمین: تهیه زمین مناسب موجب افزایش گندم تولیدی می شود.
تنــاوب زرعــی: اگــر گنــدم در تنــاوب زراعــی بعــد از یونجــه، ســیب زمینی، چغنــدر و.... باشــد ارزش 

نانوایــی آن به عنــوان »جــاکار« بیشــتر اســت.
زمــان کشــت: کشــت به موقــع گنــدم در پاییــز یــا بهــار موجــب افزایــش میــزان پروتئیــن دانــه و 

کیفیــت گنــدم  می شــود.
زمــان برداشــت: گنــدم باقــی پــس از رســیدگی کامــل برداشــت گــردد تــا میــزان پروتئیــن آن 

ــر هســتند. ــی کمت ــارس و جــو دارای ارزش غذای ــای ن ــر باشــد. گندم ه حداکث
ــت  ــگ زرد و.... دارای کیفی ــل زن ــاری مث ــا دارای بیم ــت زده و ی ــای اف ــراض: گندم ه ــات و ام آف

نانوایــی کمتــری هســتند .
مدت زمــان نگهــداری دانــه در انبــار: معمــوالً ارزش نانوایــی دانــه گنــدم در اوایــل زمــان برداشــت 
زیــاد می شــود و به تدریــج کــم خواهــد شــد، بنابرایــن از نگهــداری گنــدم بــه مــدت طوالنــی بایــد 

خــودداری نمــود.
 علف هــای هــرز: وجــود علــف هــرز در مــزارع گنــدم ســبب جــذب آب و مــواد غذایــی زمیــن و 

ــردد . ــدم می گ ــی گن کاهــش ارزش نانوای
 زمان استفاده از گندم پس از برداشت حداقل2 ماه است تا مقدار پروتئین افزایش یابد.

مواد پروتئین دانه گندم
مواد پروتئین دانه گندم  بین 8-24، بسته به عوامل ژنتیکی و محیط متغیر است.

ارزش غذایــی دانــه گنــدم 60 درصــد پروتئین هــای موردنیــاز انســان را تأمیــن می نمایــد. گنــدم 
دارای 10 اســیدآمینه ضــروری بــوده کــه در مقایســه بــا تخم مــرغ کمتــر و کمتــر از میــزان نیــاز 
انســان می باشــد کــه ایــن امــر موجــب محــدود شــدن ارزش بیولوژیکــی و پروتئین هــای گنــدم 

شــده اســت.

پروتئین های دانه گندم:
گلیادیــن 35-40درصــد حــال در اســید و حالــت وســیکلوزتید 

ــد. ــن می ده ــه گلوت ب
گلوتنیــن : فقــط در آندوســپرم دانــه و جنیــن یافــت می شــود. 
35-40درصــد حــال در اســید و حالــت االستیســیته بــه دانــه 

ــد. ــدم می ده گن
گلوبولینــی 15-20درصــد در الیــه آلــرون و جنیــن و آدویپــرم 

ــود دارد. وج
آلبومیــن 3-5 درصــد در آندوســپرم و جنیــن یافــت می شــود و 

حــال در آب اســت .
از کمپلکــس گلیادیــن و گلوتنیــن کــه از تعــداد اســیدهای آمینــه 
تشکیل شــده )اســید گلوتامیــک( بــا آب مخلــوط کلوئیــد بــه نــام 
ــان  ــدن ن ــفنجی ش ــب اس ــه موج ــد ک ــود می آی ــه وج ــن ب گلوت

حاصــل از خمیــر ورآمــده می شــود.
ــن  ــن گلوت ــتحکام گرفت ــوام و اس ــه ق ــدم ب ــه گن ــن دان گلوتنی

ــود. ــر می ش منج
ــت  ــت و خاصی ــبناک اس ــرم و چس ــدم ن ــه گن ــن دان گلیادی

می دهــد. چســبندگی 
طبقه بندی دانه گندم ازنظر تجارت جهانی 

ــه  ــپرم دان ــی و آندوس ــت عال ــه ســخت: دارای کیفی ــدم دان گن
ــد ذرات  ــه  ای و تولی ــع آن شیش ــت. مقط ــراق اس ــرده و ب فش

منظــم می نمایــد .
گنــدم نیمــه ســخت: دارای کیفیــت مناســب بــوده که بــا گندم 

ســخت باقــی مخلــوط می شــود.
ــرای اســتفاده جهــت  گنــدم نــرم: کیفیــت پاییــن )گلوتــن(، ب
ــوط  ــخت مخل ــای س ــا گندم ه ــت ب ــان می بایس ــه آرد و ن تهی
ــع  ــفید اســت و در موق ــگ س ــه رن ــپرم، آردی و ب ــود. آندوس ش

آســیابانی ذرات نامنظــم تولیــد مــی  کنــد .
ارزش غذایــی آرد گنــدم: آرد ســفید از آندوســپرم و بیشــتر 
ــی( از  ــره )معمول ــود. آرد تی ــه می ش ــه تهی ــی دان ــمت درون از قس
تمــاس بخش هــای دانــه پریــکارپ ،الیــه آلــرون و پوســته بــذر بــه 

ــد.  ــت می آی دس
هرچــه درجــه اســتخراج آرد کمتــر باشــد ترکیبــات شــیمیایی آن 
نســبت بــه دانــه تغییــرات کمتــری می نمایــد. اســتاندارد اســتخراج 
ــش  ــتخراج افزای ــه اس ــه درج ــت. هرچ ــد اس ــدود 40درص آرد ح
یابــد میــزان پروتئیــن، چربــی، ســلولز و مــواد معدنــی کاهــش و در 
عــوض میــزان کربوهیــدرات و کالــری تولیــدی افزایــش می یابــد. 
شــایان ذکر اســت هرچــه درجــه اســتخراج بــه عــدد 100 
نزدیک تــر باشــد میــزان ســبوس آرد افزایــش و ارزش  نانوایــی آرد 

ــد.  ــش می یاب کاه
کیفیــت گنــدم و اهمیــت آن: کیفیــت گنــدم یــک مفهوم نســبی 
ــرآورده  ــک ف ــرای ی ــدم ب ــب گن ــق تناس ــوالً از طری ــوده و معم ب
ــرای  ــع ب ــان مناســب ترین منب ــدم ن ــرآورد می شــود. گن خــاص ب
تهیــه نــان اســت. مصــرف ســرانه گنــدم  خوراکــی در ایــران 150-
ــردم  ــگ م ــان در فرهن ــرم در ســال اســت. مصــرف ن 170 کیلوگ
ایــران ســابقه 6 هزارســاله دارد و دارای جایــگاه خاصــی می باشــد. 
ــه متوســط بیــش از 70 درصــد از پروتئیــن و 60 درصــد از کل  ب
ــای غــات و به طــور عمــده  ــاز انســان از فرآورده ه ــری موردنی کال
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ــات  ــردد، ضایع ــن می گ ــی تأمی ــان و ماکارون از ن
ــد  ــط 31-30درص ــور متوس ــان به ط ــدم و ن گن
)15درصــد ضایعــات پــس از برداشــت گنــدم 
ــع و  ــه و توزی ــد در تهی ــازی و 16درص ــا آردس ت

ــود. ــرآورد می ش ــرف( ب مص
ــی  ــا تکنولوژیک ــی ی ــدم: ارزش غذای ــت گن کیفی
ــن  ــبنده گلوت ــاده چس ــود م ــی از وج ــدم ناش گن
اســت. گلوتــن دارای 80 درصــد پروتئیــن، 8 
درصــد چربــی و 12درصــد مــواد معدنــی و 

کربوهیــدرات اســت.
صفــت کیفــی یــا خــواص نانوایــی گنــدم ژنتیکــی 
بــوده ولــی تحــت تأثیــر عوامــل محیطــی و 
ــدن  ــدا ش ــد. ج ــر می کن ــه تغیی ــت مزرع مدیری
ــرم  ــدم ن ــر از گن ــخت، بهت ــدم س ــته در گن پوس
صــورت می گیــرد، درنتیجــه بازدهــی آرد در 
گندم هــای ســخت بیشــتر اســت . عواملــی ماننــد 
ســختی دانــه ، میــزان و خــواص االستیســته 
گلوتــن تعیین کننــده  مطلوبیــت آرد گنــدم بــرای 
تبدیل شــدن بــه نــان یــا محصــوالت دیگــر ماننــد 

ــک و کلوچــه اســت. کی
ــن  ــته  گلوت ــا االستیس ــانی ی ــش س ــت ک خاصی
ــه  ــره ای دان ــای ذخی ــود پروتئین ه ــی از وج ناش

ــت . ــدم اس گن
ــی،  ــواص فیزیک ــامل خ ــدم ش ــه گن ــواص دان خ
خــواص شــیمیایی و ارزش غذایــی گنــدم  اســت. 

خواص فیزیکی گندم:1-1
الــف ( وزن هکتولیتــر: ایــن صفــت به صــورت 
وزن 100 لیتــر حجــم دانــه گنــدم بــه کیلوگرم  
ــر،  ــدم  پُرت ــه گن ــه دان ــر چ ــود. ه ــان می ش بی
رطوبــت آن کمتــر و شــکلش یکنواخت تــر 
ــن  ــر اســت و ای ــر آن باالت باشــد  وزن هکتولیت
ــتگی  ــی آرد همبس ــزان بازده ــا می ــت  ب صف

ــت دارد. مثب
ــای  ــیاری از مدیریت ه ــم و بس ــت  رق خصوصی
بــه زراعــی در ارتقــاء ایــن صفــت نقــش دارنــد 
و شــرایط آب و هوایــی، کشــت به موقــع گنــدم، 
تغذیــه و آبیــاری در وزن هکتولیتــر بالقــوه یــک 
رقــم مهــم می باشــد. میانگیــن وزن هکتولیتــر 
ــر  ــال 83 براب ــتان در س ــتان کردس ــرای اس ب

ــت . ــوده اس 76/04 ب
ــد دارای  ــن و الون ــرداری، آذر2، زری ــام س و ارق
پتانســیل وزن هکتولیتــر باالیــی هســتند. ایــن 
ــان در  ــدم ن ــدی گن ــر طبقه بن ــا ازنظ گندم ه

ــد. ــرار دارن طبقــه ســنگین ق
ــی از  ــت تابع ــن صف ــه: ای ــزار دان ب( وزن ه
ــه  ــت ک ــه اس ــت دان ــم باف ــه و تراک ــایز دان س
ــر  ــدم متغی ــم  گن ــک رق ــک ی ــه ژنتی بســته ب
ــت.  ــی اس ــل محیط ــع عوام ــدت تاب ــی به ش ول
ــده  نظیــر بیماری هــا  ــده و غیرزن تنش هــای زن
ــزار  ــش  وزن ه ــا موجــب کاه ،خشــکی و گرم
ــه بیــن 55- 25   ــه می شــوند. وزن هــزار دان دان
ــه 45-  ــی وزن هــزار دان ــوده  ول گــرم متغیــر ب
ــل   ــد داخ ــای تولی ــت. گندم ه ــوب اس 35 مطل
مثــل ســرداری و آذر2  و ارقــام آبــی ازلحاظ این 
ــه کشــت و کار خــوب  صفــت در شــرایط بهین
بــوده اســت و ازنظــر طبقه بنــدی در طبقــه ریــز 

تــا متوســط قــرار دارنــد.
ج( ســختی دانــه: ایــن صفت در کیفیــت نانوایی 
گنــدم بســیار مهــم اســت. گندم هایــی بــا بافــت 
ــل بازدهــی آرد بیشــتر و  ــه دلی ــه ســخت ب دان
درصــد پروتئیــن بــاال  مناســب  تبدیــل بــه نــان 
هســتند. دانــه ســخت هنــگام آســیاب کــردن، 
نشاســته بیشــتری داشــته و آب بیشــتری 
به صــورت  دانــه  جــذب می کنــد. ســختی 
ذاتــی و ژنتیکــی در ارقــام گنــدم  وارد می شــود. 

ــرای  ــاه ب ــالم گی ــه س ــه و تغذی ــت مزرع مدیری
ــپرم  ــت آندوس ــا باف ــه ب ــت آوردن دان ــه دس ب
ــتند.  ــروری هس ــم،  ض ــوه رق ــت و بالق یکنواخ
ایــن صفــت بــرای گندم هــای نمونه گیــری 
ــد کردســتان 50/25 اســت  شــده  کشــور مانن

ــد.  ــط می باش ــه متوس ک
ــد  ــدم  مانن ــای گن ــا: ناخالصی ه د( ناخالصی ه
ــا  ــایر گرامینه ه ــذر س ــرز، ب ــای ه ــذر علف ه ب
ــاک و  ــه و خ ــرات، کن ــی، حش ــای گیاه ، بقای
غبــار کیفیــت گنــدم را کاهــش می دهنــد. ایــن 
ــکیل  ــد را تش ــت غیرمفی ــاً اف ــل مجموع عوام
کردســتان  اســتان  بــرای  کــه  می دهنــد 

ــت . ــد اس 1/49درص
خواص شیمیایی دانه گندم:2-1

       الــف( درصــد رطوبــت: درصــد رطوبت صفت 
مهمــی در تعییــن کیفیــت گنــدم اســت. درصــد 
ــب  ــدم مناس ــه گن ــرای دان ــد ب ــت 14درص رطوب
ــر  از ایــن میــزان، گنــدم را  اســت  و درصــد باالت
بــرای حملــه حشــرات و میکروارگانیســم ها مهیــا 

می کنــد.
ب- میــزان پروتئیــن دانــه: درصــد پروتئیــن دانه 
یــک صفــت کلیــدی در انتخــاب نــوع گنــدم برای 
یــک فــراورده خــاص کیفــی اســت. گندم هــای بــا 
درصــد پروتئیــن بــاال مناســب نــان و گندم هــای 
بــرای صنایــع  پاییــن  پروتئیــن  بــا درصــد 
بیســکویت ، کیــک و شــیرینی کاربــرد بیشــتری 
ــد  ــا 12درص ــه 10ت ــن دان ــد پروتئی ــد. درص دارن

ــت. ــب اس ــن مناس ــای په ــرای نان ه ب
میــزان پروتئیــن دانــه صفتی اســت ژنتیکــی، ولی 
به شــدت تحــت تأثیــر محیــط قــرار دارد. عنصــر 
ازت بــرای گیــاه گنــدم شــرط الزم ذخیره ســازی و 
تبدیــل بــه پروتئیــن اســت و2-  1/5درصــد میزان 
ــزان  ــن می ــه را افزایــش می دهــد. ای پروتئیــن دان
بــرای  انجام گرفتــه  ارزیابی هــای  در  پروتئیــن 
ــوده اســت  گندم هــای کردســتان 10/25درصــد ب

ــدی متوســط می باشــد . ــه ازنظــر طبقه بن ک
ج- کیفیت پروتئین دانه )کیفیت گلوتن(:

ــت  ــع خاصی ــا درواق ــه ی ــن دان ــت پروتئی کیفی
گوناگونــی  در  گنــدم  رقــم  یــک  ژنتیکــی 
ــه آن صفــت بســیار  پروتئین هــای ذخیــره ای  دان
کلیــدی و مؤثــر در کیفیــت نانوایــی آن رقم اســت. 
ایــن صفــت درواقــع شــکل دهنده قــدرت گلوتــن 
ــی از  ــر اســت و ارقام ــانی خمی ــت کشس و خاصی
ــرای  ــد ب ــی دارن ــن باالی ــدرت گلوت ــه ق ــدم ک گن
نان هــای حجیــم بــا مدت زمــان تخمیــر طوالنــی 

مناســب هســتند.
ــرای نان هــای  ــن متوســط ب ــدرت گلوت ــام باق  ارق
ــرای  ــف ب ــن ضعی ــدرت گلوت ــام باق ــن و ارق په
مصــارف کیــک و شــیرینی ســازی مناســب 

ــتند. هس
ــا فعالیــت آنزیــم آمیــاز:   2- عــدد فالینــگ ی
عبــارت اســت  از زمــان الزم برحســب ثانیــه 
بــرای ســقوط همــزن ویســکومتر در یــک فاصلــه 
مشــخص در مخلــوط کــردن خمیــر داخــل لولــه 
کــه معمــوالً ایــن عــدد نبایــد کمتــر از 200 ثانیــه 

باشــد. 
د-  فیبــر خــام: فیبــر خــام گنــدم در پوســته دانــه 
ذخیره شــده و قســمت اعظــم آن بــا پوســته دانــه 
در زمــان آســیاب کــردن حــذف می شــود. فیبــر 
خــام درصــد خاکســتر گنــدم را تحــت تأثیــر قــرار 
می دهــد و ایــن صفــت، شــاخصی در میــزان 

اســید فیتیــک دانــه گنــدم اســت.
ــتر  ــد خاکس ــد )درص ــی درص ــر معدن س-  عناص
ــپرم  ــی در آندوس ــر معدن ــد عناص ــدم(: درص گن
گنــدم خیلــی کــم و حــدود 0/3درصــد می باشــد. 

میــزان  از  آرد گنــدم شــاخصی  درصــد خاکســتر 
ــت. ــده اس ــیاب ش ــدم آس ــتحصال آرد از گن اس

و- آنزیم هــا : فعالیــت آنزیم هــای آمیــاز کــه نشاســته 
ــد و  ــز می کن ــاده تر هیدرولی ــای س ــه قنده ــدم را ب گن
ــان آور  ــرات زی ــط حش ــه توس ــا ک ــن پروتئاز ه همچنی
ــق می شــود کیفیــت  ــه تزری ماننــد ســن گنــدم در دان

ــد . ــرار می دهن ــر ق ــدم را تحــت تأثی ــی گن نانوای
3-ارزش غذایــی گنــدم: ایــن صفــت، کمتــر از کیفیت 
ــت. ارزش  ــان اس ــه محقق ــدم موردتوج ــوژی گن تکنول
غذایــی پروتئیــن گنــدم نســبت بــه پروتئیــن حیوانــی 
بــه علــت نبــود اســیدهای آمینــه ضــروری مثــل 
الیســین و ترئونیــن موردتوجــه می باشــد کــه اســتفاده 
از ریزمغذی هــا در زراعــت گنــدم مثــل روی، آهــن و ... 
ــت. ــر اس ــدم مؤث ــل از گن ــدن آرد حاص ــر ش در غنی ت

راهکار های بهبود کیفیت گندم 
ــود ژنتیکــی کیفیــت  ــه در بهب ــژادی ک ــه ن راهــکار ب
گنــدم مؤثــر اســت. در این خصــوص مؤسســه تحقیقات 
اصــاح و تهیــه نهــال و بــذر وزارت متبــوع بــا معرفــی 
ارقــام جدیــد و همچنیــن تــاش 20 ســاله طــرح 
خودکفایــی گنــدم برحســب افزایــش 1درصــد میــزان 
ــت.  ــده اس ــدم ش ــدم پیش ق ــام گن ــه ارق ــن دان پروتئی
ــد، صفــات  ــام جدی ــی ارق همچنیــن در اصــاح و معرف
ســختی دانــه و بازدهــی آرد بــاال ، قــدرت گلوتــن 
متوســط تــا نســبتاً بــاال، وزن هکتولیتــر مناســب، وزن 
ــه و  ــاالی دان ــن ب ــد پروتئی ــوب، درص ــه مطل ــزار دان ه
ــد  ــاً می توان ــتا قطع ــن راس ــد در ای ــام جدی ــی ارق معرف
کیفیــت نانوایــی گندم هــای تولیــد داخــل را بیشــتر از 

ــود دهــد. پیــش بهب
راهکارهــای مدیریتــی: ایــن راهکارهــا شــامل رعایــت 
تاریــخ کشــت مناســب منطقــه، تغذیــه گیاهــی صحیح، 
مصــرف کودهــای شــیمیایی توصیه شــده، مبــارزه 
ــدم( و  ــن گن ــات )س ــرز، آف ــای ه ــا علف ه ــی ب اصول
بیماری هــا )زنــگ زرد(، برداشــت صحیــح، جابجایــی و 
فــرآوری صحیــح گنــدم می باشــد. مصــرف صحیــح کود 
ــق  ــا و تحق ــدی در ارتق ــروع دانه بن ــه ش ــه در مرحل ازت
درصــد پروتئیــن دانــه و ســختی و وزن هکتولیتر بســیار 
مؤثــر اســت. کنتــرل علف هــای هــرز نه تنهــا اثــر اصلــی 
و محــوری برافزایــش کمیــت محصــول خواهــد داشــت 
بلکــه بــه دلیــل حــذف رقابــت بــا محصــول گنــدم برای 
اســتفاده از مــواد غذایــی خــاک، صفــات کیفــی گنــدم 
ازجملــه میــزان پروتئیــن دانــه و وزن هکتولیتــر را ارتقــا 
ــاری  ــات انب ــدم و آف ــن گن ــت س ــرل آف ــد. کنت می ده
نیــز در کیفیــت گنــدم مؤثــر هســتند. همچنیــن توجــه 
بــه آمــوزش، آزمایشــگاه، ســیلوها و کارخانجــات تأثیــر 

فراوانــی در ارتقــا کیفــی محصــول دارد. 
در حالــت کلــی بــا دو راهــکار بــه نــژادی یعنــی معرفــی 
ــاال  ــا ب ــط ت ــن متوس ــد پروتئی ــا درص ــد ب ــام جدی ارق
خصوصــاً در مــزارع دیــم و اســتفاده از بــذور اصاح شــده 
می تــوان کیفیــت پروتئیــن را در گنــدم دیم ارتقــاء داده 
و درنتیجــه، صنعــت نــان بــا رعایــت اصــول تهیــه خمیر 

و توزیــع مناســب آن بهبــود یابــد.
انواع اُفت در گندم

ــده  ــته، چروکی ــای شکس ــامل دانه ه ــد: ش ــت مفی اف
جوانــه زده،  گندم هــای  گنــدم،  قابل مصــرف  و 
ــا  ــرمازده ب ــای س ــره زده، دانه ه ــدم حش ــای گن دانه ه
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جوانه تغییر رنگ یافته می باشد. این افت، خود بر دو نوع است:40
ــای چــاودار،  ــای شکســته، دانه ه ــد روالکــی: شــامل دانه ه ــت مفی ــف( اُف ال
جــو، ســن زده، حشــره زده و نــارس کــه در بــاالی الــک2×2 میلیمتــر باقــی 

می مانــد.
ــده و از  ــته و چروکی ــای شکس ــامل گندم ه ــی: ش ــر الک ــد زی ــت مفی ب( اُف

انــواع دیگــر غلــه کــه از الــک 2×2 میلیمتــر عبــور نماینــد.
اُفــت غیرمفیــد: شــامل تخــم علف هــای هــرز ســمی و غیــر ســمی، دانه هــای 

ناســالم ،دانه هــای ســیاهک،  ناخنــک، کاه و ســایر ناخالصی هــا
مقدار جو مخلوط با گندم: برحسب درصد

مقــدار بــذر علــف هــرز: موقــع برداشــت، کلیــه بــذر علف هــای هــرز همــراه 
گنــدم جمــع آوری می گــردد.

ــده جســد  ــزی، پاســتیک، بازمان ــات فل ــد قطع مقــدار مــواد خارجــی: مانن
ــوخ ــز ســنگ و کل ــات ری ــوران، قطع جان

ــه ســن زده: شــامل کلیــه گندم هــای آســیب دیده از افــت ســن  مقــدار دان
)2درصــد(

شروط الزم برای استفاده عملی از معیار کیفیت در خرید گندم
تعیین شاخص کلیدی دارای ارتباط قوی با کیفیت کلی گندم

ــی در هنــگام  امــکان ســنجش ســریع و دقیــق شــاخص های کیفــی انتخاب
خریــد

آشــنا نمــودن زارعــان بــا مفاهیــم کیفــی و نحــوه نایــل شــدن بــه ســطوح 
مناســب کشــت 

آشــنا نمــودن مســئوالن خریــد گنــدم در تعاونی هــای روســتایی و شــرکت 
بازرگانــی دولتــی

کاهش شاخص پیشنهادی خرید گندم :
1( کاس پخــت دانــه کــه بــا افزایــش آن دانه بنــدی و خــواص جــذب آرد، 
قــوام خمیــر و کیفیــت نــان افزایــش می یابــد. گنــدم بــر این اســاس در ســه 
کاس ســخت دانــه، نیمــه ســخت دانــه و نــرم دانــه طبقه بنــدی می شــوند.

2( درصد پروتئین 
3( وزن هکتولیتــر: عاملــی اســت بــرای ارزیابــی وزن مخصــوص دانــه گنــدم 
و هرچــه وزن هکتولیتــر بیشــتر باشــد میــزان آرد اســتحصالی بیشــتر اســت.

4( درصــد رطوبــت: درصــد قابل پذیــرش رطوبــت 13درصــد و بــرای مناطــق 
مرطــوب 14درصد اســت.

5( مجمــوع افــت مفیــد و غیرمفیــد 6-7درصــد قابل قبــول اســت )3درصــد 
مفیــد و 3درصــد غیرمفید(

مراحل اجرای خرید گندم بر مبنای کیفیت 
ــی گنــدم شــامل وزن هکتولیتــر -  درصــد پروتئیــن  تعییــن کیفیــت ذات

ــه  -  ســختی دان
تعییــن کیفیــت ظاهــر دانــه شــامل افــت مفیــد – افــت غیرمفیــد – ســن 
زدگــی - ســختی دانــه تــا 30 درصــد بســیار نــرم، بیــن31 تــا40 نــرم، بیــن 
ــر از 60 خیلــی ســخت، وزن هکتولیتــر  ــا50 متوســط ســخت و باالت 41 ت
بیــن 74 تــا 77 متوســط، بیــن 77 تــا80 ســنگین و بیــن 71 تــا 74 ســبک، 

خریــد گنــدم بــر اســاس مقــدار پروتئین پایــه بیــن 10تا11/40درصــد 
پیشنهادهای اجرایی خرید گندم

ــاس  ــر اس ــدم ب ــذاری گن ــدی و قیمت گ ــی درجه بن ــول کل ــب اص تصوی
کیفیــت

ــد  ــت به صــورت آزمایشــی در چن ــر اســاس کیفی ــد ب انجــام مراحــل خری
اســتان کشــور 

اســتفاده از ســیلوهای مناســب کشــور بــرای نگهــداری گندم بــا کیفیت های 
متفــاوت به صــورت مجــزا 

ــداری  ــرای نگه ــات آرد ب ــازی کارخانج ــای ذخیره س ــتفاده از ظرفیت ه اس
مجــزای گنــدم در هنــگام خریــد بررســی کیفیــت 

برگــزاری کاس هــا و کارگاه هــای آموزشــی بــرای آشــنا نمــودن زارعــان بــا 
مفاهیــم و واژه هــای کیفیــت گنــدم

آشــنا نمــودن زارعــان بــا چگونگــی افزایــش کیفیــت گنــدم از طریــق اعمال 
روش هــای بــه زراعــی

انجــام بررســی اقتصــادی و بــرآورد هزینه هــای مربــوط بــه عمــل آوری گندم 
باکیفیــت بــاال در مناطق مختلف کشــور

نتیجه گیری 
ــه  ــیله مؤسس ــیمیایی به وس ــی و ش ــواص فیزیک ــل از خ ــی های حاص بررس
اصــاح بــذر و نهــال کشــور )بخــش شــیمی غــات( در ســال 87-82  نشــان 
ــه شــرح زیــر می باشــد: می دهــد کــه کیفیــت گندم هــای تولیــدی کشــور ب

از  باالتــر  هکتولیتــر  دارای  تولیــدی  گندم هــای  درصــد  95درصــد 
اســت. 785)مناســب( 

مرطــوب  گلوتــن  درصــد  دارای  تولیــدی  گندم هــای   70درصــد 
30-26درصد)خوب( است.

50 درصــد گندم هــای تولیــدی دارای گلوتــن خشــک، خــوب و50 درصــد 

ضعیــف و متوســط اســت.
از کمتــر  زلنــی  عــدد  دامنــه  دارای  تولیــدی  گندم هــای  درصــد   70 

24 میلیمتر)کیفیت متوسط تا ضعیف(
ــه در  ــد ک ــن زده1-2درص ــای س ــه دانه ه ــدی دارای دامن ــای تولی ــد گندم ه 72درص

ــد. ــود می یاب ــن بهب ــت گلوت ــم کیفی ــدم ک ــا گن ــاط ب صــورت اخت
سختی دانه 50-60 مناسب است.

وزن هزار دانه مناسب 35-45 گرم است.
ناخالصی ها 1-2 درصد مناسب است.

عدد فالینگ 346-423
بررســی های حاصــل در تجزیــه شــیمیایی و فیزیکــی خــواص گنــدم تولیــدی در خصــوص 

کردســتان بــه شــرح زیــر اســت:
وزن هکتولیتر 86/56 )مناسب(

درصد گلوتن مرطوب 26 )خوب( 
درصد پروتئین خشک 11/15)متوسط تا خوب(

درصد دانه عدد زلنی18/67)کیفیت متوسط تا ضعیف(
درصد دامنه دانه های سن زده 1/06درصد  )1-2درصد کشوری(

درصد رطوبت 12-14درصد
وزن هزار دانه 37-40 گرم

سختی دانه 50/25 )متوسط(
عدد فالینگ  382

نتایــج حاصــل از مقایســه گندم هــای تولیــدی اســتان کردســتان بــا گندم هــای تولیــدی 
کشــور ازنظــر خــواص فیزیکــی و شــیمیایی نشــان می دهــد کــه وضعیــت تولیــدی گندم 
ــا خــوب،  اســتان ازنظــر وزن هکتولیتــر؛ مناســب، درصــد گلوتــن مرطــوب؛ متوســط ت
درصــد پروتئیــن خشــک؛ متوســط ،دامنــه عــدد زلنــی؛ متوســط، درصــد دانه هــای ســن 
ــه؛ مناســب، عــدد فالینــگ؛  ــه؛ خــوب، وزن هــزار دان زده؛ متوســط، درصــد رطوبــت دان
خــوب و ســختی دانــه؛ متوســط می باشــد و در حالــت کلــی فقــط ازنظــر درصــد پروتئین 
خشــک و دامنــه تغییــرات عــدد زلنــی کــه نشــان دهنده کیفیــت گنــدم می باشــد تــا 

حــدودی متوســط تــا ضعیــف اســت.
راهکارهای عملی و کاربردی مدیریتی جهت افزایش کیفیت گندم 

1( معرفــی ارقــام جدیــد گنــدم در شــرایط دیــم دارای میــزان پروتئیــن باالتــر از11درصد 
نســبت بــه رقــم دارای 11-10/5درصــد پروتئین 

2( رعایت تاریخ برداشت گندم
3( تغذیــه درســت و اســتفاده از کودهــای شــیمیایی ماکــرو و میکــرو بــر اســاس نتایــج 

ــون خــاک و دســتورالعمل های صــادره ســتادی آزم
4( مبارزه اصولی و به موقع با علف های هرز، آفات و بیماری ها

5( مصرف صحیح کود ازتی در مرحله داشت 
6( برداشت صحیح و به موقع

7( جابجایی و فرآوری صحیح گندم
8( خرید گندم بر اساس پروتئین دانه به منظور افزایش کیفیت آن

تــا افزایــش میــزان پروتئیــن دانــه بــا تولیــد ارقــام جدیــد اصاح شــده و همچنیــن رعایــت 
اصــول مدیریتــی درکشــت و کار و در یــک کام خریــد گنــدم بــر اســاس میــزان کیفیــت 
دانــه ضــرورت دارد در پخــت نــان و تولیــد آرد مــوارد زیــر رعایــت شــود تــا بتــوان بخشــی از 

مشــکات ســر راه را مرتفــع نمــود:
اصاح ساختار سیستم خرید، جابجایی  و انبارش گندم. 

ــح  ــان و توضی ــر و پخــت ن ــه و عمــل آوری خمی ــای تهی ــود روش ه ــزار و بهب توســعه اب
آن به گونــه ای کــه تهیــه خمیــر حداقــل 20 دقیقــه فرصــت داشــته باشــد و به صــورت 

ــرد. ــرار نگی ــه و مورداســتفاده ق ــه تهی یک مرتب
دوران عمــل آوری و اســتفاده از گنــدم برداشت شــده اســتان  بــرای تهیــه آرد و مصــرف 

نــان حداقــل 2 مــاه فرصــت داشــته باشــد.
فرهنگ سازی در خصوص روش های صحیح تهیه، نگهداری و مصرف نان

اختــاط گنــدم ســرداری بــا ارقــام آبــی رایــج در اســتان )گاســگوژن، الونــد و زریــن( و در 
ایــن راســتا هرســاله گندم هــای آبــی به صــورت جداگانــه انبــار گردنــد.

اختاط ارقام دیم آذری تولیدی استان با ارقام وارداتی.
سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، 1387
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ــر جهــاد کشــاورزی  دکتــر حســین شــیرزاد معــاون وزی
ــور  ــتایی کش ــاون روس ــزی تع ــازمان مرک ــل س و مدیرعام
ــازار  ــد در ب ــری هدفمن ــرد مداخله گ ــمپوزیوم »راهب در س
ــا  ــران ب ــوان نمــود: در ســال 1396-1397 ای ــران« عن زعف
تولیــد بیــش از 88 درصــد زعفــران دنیــا مقــام اول تولیــد 
ــهم  ــان س ــت و همچن ــار گرف ــان را در اختی ــران جه زعف
ــی  ــای جهان ــد از بازاره ــران 96 درص ــی ای ــران صادرات زعف

ــوده اســت. ــا در ســال گذشــته ب ــران کل دنی زعف
 زعفــران ســوپر نگیــن ایرانــی، کــه هیــچ قســمت زرد یــا 
ســفید رنــگ در آن وجــود نــدارد و فقــط از کالــه تشــکیل 
شــده اســت، بــا میــزان ســافرانال زیر یــک درصــد، همچنان 
بهتریــن نــوع زعفــران صادراتــی در جهــان محســوب 
می گــردد. کشــت زعفــران ایــران عمدتــا در بهتریــن 
ارتفاعــی کــه بــرای کشــت زعفــران مناســب اســت در حدود 
ــرد. ــورت می گی ــا ص ــطح دری ــر از س ــا 2200 مت 1350 ت

بنابرایــن قیمــت گــذاری ایــن محصــول راهبــردی بایــد 
ــی  ــای خارج ــظ بازاره ــم حف ــه ه ــد ک ــه ای باش ــه گون ب
ــد اقتصــادی کشــاورزان و  ــد نظــر داشــته و هــم درآم را م

ــد. ــن نمای ــی را تامی ــدگان داخل تولیدکنن
زعفــران ایرانــی، کاالیــی صــادرات محــور اســت و نیــاز بــه 
ــذا اگــر قیمــت  ــدرن و محصــول اســتاندارد دارد، ل ــازار م ب
زعفــران از حــد متعــارف و منصفانــه پایین تــر باشــد 
تولیدکننــدگان داخــل کشــور دچــار زیــان شــده و تولیــد 
ــاال باشــد  ــر قیمــت ب ــد، اگ ــا می کنن ــن محصــول را ره ای
تجــار و مصــرف کننــدگان خارجــی بــه خریــد زعفــران از 
کشــورهای دیگــر روی می آورنــد و ایــن امــر باعــث توســعه 
ــود و در  ــورها می ش ــایر کش ــول در س ــن محص ــت  ای کش
آینــده، کشــورهایی ماننــد افغانســتان و هنــد رقیــب ایــران 
در تولیــد زعفــران خواهنــد شــد لذا قیمــت گــذاری زعفران 
ــه و  ــه تجرب ــاز ب ــه نی ــت ک ــاس اس ــیار حس ــدی بس فرآین
ــره تولیــد اعــم  ــر و مشــارکت همــه حلقه هــای زنجی تدبی
از تولیدکننــدگان، صنایــع بســته بندی و صادرکننــدگان را 

دارد .
ــی  ــال زراع ــتایی در س ــاون روس ــزی تع ــازمان مرک س
ــازار  ــودن ب ــدرن نم ــا م ــا ب ــرده ت ــعی ک 1396-1397س
ــازار  ــی و ب ــی ســپرده کاالی ــازار فیزیکــی، گواه ــران )ب زعف
بــورس آتــی( و استانداردســازی محصــول کمــک شــایانی به 

صــادرات طــای ســرخ نمایــد، بــه گونــه ای کــه بــر اســاس 
گمانــه زنی هــای دفتــر بازرگانــی ســازمان تعــاون،  بیــش از 
250 تــن زعفــران بــه ارزش تخمینــی بیــش از 352 میلیون 
دالر زعفــران از کشــور بــه بازارهــای بیــن المللی با متوســط 
ــر 1300 دالر  ــل 970 دالر و حداکث ــی حداق ــت کیلوی قیم

صــادر شــده اســت.
ــور  ــتایی کش ــاون روس ــزی تع ــازمان مرک ــل س مدیرعام
افــزود: در ســال 96 قیمــت زعفــران به شــدت کاهــش یافت 
و بــه کمتــر از کیلویــی 3 میلیــون تومــان رســید تــا جایــی 
ــه نمایندگــی از  ــاون روســتایی ب کــه ســازمان مرکــزی تع
وزارت جهــاد کشــاورزی بــا هــدف حمایــت از تولیدکنندگان 
ناچــار بــه خریــد حمایتــی زعفــران گردیــد و قریــب بــه 67 
ــال  ــن، پوش ــبه نگی ــن ، ش ــای نگی ــران درگریده ــن زعف ت

مرغــوب و پوشــال معمولــی را خریــداری نمــود.
درایــن ســال، رصد قیمــت بازارهــای جهانــی و ارزش ذاتی 
محصــول زعفــران در مقایســه بــا ســایر محصــوالت مبنــای 
قیمــت گــذاری زعفران هــای خریداری شــده گردیــده و کل 
ــرای  ــورس کاال ب ــوی ب ــه صــورت شــفاف در تابل زعفــران ب
مصــارف داخلــی و صــادرات عرضــه شــد و در مراحــل پایانی 
عرضــه زعفــران، ســطح قیمــت بــه گونــه ای تنظیــم گردید 
ــاورزان  ــد کش ــول جدی ــرای محص ــتی ب ــای درس ــه مبن ک

. شد با
بــه عبــارت دیگــر، پایه گــذاری صحیحــی از قیمــت کــف 
ــرای  ــواع زعفــران تولیــدی در مناطــق مختلــف کشــور ب ان
ــازار  ــا در ب ــد قیمت ه ــد. رص ــم آی ــش روی فراه ــال پی س
حکایــت از آن دارد ، قیمــت ایــن محصــول بــه دلیــل تــوان 
ذخیــره ســازی، آهنــگ مایــم عرضــه زعفــران نــو توســط 
کشــاورزان و نیــز اســتمرار عطــش بــازار، در ادامــه قیمــت 

هــای عرضــه شــده زعفــران در ســال قبــل بــوده اســت.
باتوجــه بــه جــدول فــوق مشــاهده می گــردد کــه 
قیمت هــای ســال جــاری نســبت بــه ســال گذشــته افزایش 
چشــم گیری داشــته و بدیــن ســبب بــازار مســیرخود را بــه 

ــد . ــی می نمای ــتی ط درس
ــه  ــت ب ــا عنای ــت: ب ــاورزی گف ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع
شــروع فصــل برداشــت زعفــران و بــه جهــت حضــور موثــر 
در بــازار و تامیــن منافــع تولیدکننــدگان )مداخلــه هدفمنــد 
ــا فعــال نمــودن  ــازار( شــبکه تعاونی هــای روســتایی ب در ب
مراکــز خریــد توافقــی )گل زعفــران ( آرامشــی نســبی را در 
بــازار ایجــاد نمودنــد. در همین راســتا ســعی شــد در گام اول 
بــا کنتــرل قیمــت گل زعفــران ســطح قیمت هــا را بــه نفــع 
ــظ  ــم و حف ــی تنظی ــدگان داخل کشــاورزان و مصــرف کنن

نماییــم .
بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف، تشــکل های زیرمجموعه 
ــا راه انــدازی 25 مرکــز خریــد گل زعفــران  ایــن ســازمان ب
اقــدام بــه قیمــت گــذاری و خریــد گل زعفــران نمودنــد کــه 
درصــورت نیــاز بــازار تعــداد مراکــز  خریــد تــا 120 مرکــز 
افزایــش خواهــد یافــت. شــبکه ســازمان تعــاون روســتایی 
از آغــاز فصــل برداشــت )15 مهرمــاه( بــا رصــد پارامترهــای 
قیمتــی ایــن محصــول و ایجــاد بیــش از 25 مرکــز خریــد 

ــاورزان را در  ــران از کش ــد گل زعف ــد؛ خری ــق تولی در مناط
راســتای تنظیــم و تعــادل  نســبی بــازار ، در قالــب خریــد 
ــران  ــرم گل زعف ــرای هرکیلوگ ــت روز ب ــه قیم ــی ب توافق
ــال توســط  ــزار ری ــی 1,200ه ــال ال ــزار ری ــادل 850 ه مع
ــی روســتایی اســتان خراســان رضــوی،  اتحادیه هــای تعاون
اســتان خراســان جنوبــی، اتحادیــه تعاونــی تولیــد اســتان 
ــور،  ــداران کش ــری باغ ــه سراس ــوی و اتحادی ــان رض خراس
ــادل بیــش  ــداری کــرده اســت. )مع ــدگان خری از تولیدکنن
ــرم گل  ــر 100 کیلوگ ــه از ه ــران، ک ــن گل زعف از1540ت
زعفــران به طــور میانگیــن 1 کیلوگــرم زعفــران نگیــن تولید 

می شــود(.
در حــال حاضرشــرکت بازرگانــی تعاونی هــای کشــاورزی 
ایــران )بتــکا( نیــز موظــف شــده بــا تمــام تــوان در روزهــای 
آتــی وارد بــازار خریــد زعفــران گــردد و از ســویی در تــاش 
ــک  ــر و کم ــع ارزان قیمت ت ــز مناب ــا تجهی ــا ب ــتیم ت هس
تســهیات بانکــی و فعــاالن بــازار ســرمایه و بــورس کاالی 
ــواع زعفــران توســط  ــرای خریــد ان ایــران، نقدینگــی الزم ب
اتحادیه هــای اســتانی، تعــاون روســتایی خراســان و کشــور 

را تهیــه نماییــم.
شــیرزاد گفــت: هــدف ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی 
ایــران، حمایــت از معیشــت زعفــران کاران خرده پــای عمدتا 
ــوردار  ــر برخ ــتایی کمت ــای روس ــکونت گاه ه ــاکن در س س
کشــور می باشــد. ایــن گــروه آســیب پذیر نیــاز بــه حمایــت 
دارنــد و فعالیت هــای سیســتم داللــی ســنتی بــازار زعفــران 
ــه فقــر بیشــتر و محرومیــت ایــن  طــی ســال های اخیــر ب
گــروه از کشــاورزان دامــن زده اســت. سیســتم داللی ســنتی 
ــازار زعفــران بــه دنبــال ســود عادالنــه و بهــای منصفانــه  ب

زعفــران بــرای کشــاورزان زعفــران کار نبــوده و نیســت.
ــا شــگرد  ــه دالالن ب ــکان وجــود دارد ک ــن ام ــواره ای هم
دمپینــگ صــوری و ایجــاد تــرس از افــت بیشــتر قیمــت، 
تــا قبــل از تاریــخ اتمــام برداشــت )97/9/30(، زعفران هــای 
ــازار کشــانده و قیمــت حاضــر  ــه ب خانگــی کشــاورزان را ب
را بشــکنند کــه در صــورت افــت قیمــت زعفــران ) از 
قیمت هــای کــف پیشــنهادی(، ایــن ســازمان بــا تمــام توان 
ــه  ــده ســال گذشــته  نســبت ب ــه تجــارب ارزن ــکا ب ــا ات و ب
خریــد حمایتــی زعفــران همچــون ســال قبــل اقــدام خواهد 
ــتایی  ــاون روس ــزی تع ــازمان مرک ــون س ــرا  چ ــرد، زی ک
متعهــد بــه حمایــت از حقــوق تولیدکننــدگان به ویــژه 

زعفــران کاران می باشــد.

سمپوزیوم »راهبرد مداخله گری هدفمند در بازار زعفران«؛

تولید 88 درصد زعفران دنیا در ایران

نوع زعفران
سال 1397سال 1396

درصد رشد قیمت روز بازار نسبت به میانگین سال 96میانگین قیمت روز بازاردامنه تغییرات قیمت روز  بازارقیمت خرید حمایتیمیانگین قیمت بازار

13.000.00011.000.000250-4.400.0005.400.0009000.000نگین

8.500.0008.250.000202 -4.070.0005.100.0008.000.000شبه نگین

7.500.0007.250.000193 -3.750.0004.800.0007.000.000پوشال مرغوب
6.500.0006.250.000195 -3.200.0004.300.0006.000.000پوشال معمولی
8.875.0008.200.000212 -3.855.0004.900.0007.500.000میانگین کل
1.200.0001.000.000250-850.000-400.000گل زعفران

جدول مقایسه قیمت گریدهای مختف زعفران در سال های 13٩7- 13٩6    کیلوگرم- تومان
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سهم 4 برابری روسیه از گندم جهان 
ــار اداره  ــن آم ــق آخری ــاتودی، طب ــل از راش ــه نق   ب
ــاودار  ــدم و آرد چ ــادرات گن ــات کاال، ص ــدرال خدم ف
روســیه در بــازه ژانویــه تــا ســپتامبر 2018 بــا رشــدی 
ــه ســال قبــل مواجــه شــده  54.3 درصــدی نســبت ب

اســت.
بــه لحــاظ ارزشــی، صــادرات غــات، طبــق گزارشــات 
ــال  ــه س ــبت ب ــه نس ــده ک ــارد دالر ش ــر 6 میلی بالغ ب
گذشــته 62 درصــد رشــد داشــته اســت. تنهــا در مــاه 
ســپتامبر ارزش صــادرات غــات 1.4 درصــد نســبت به 
ســال گذشــته افزایش یافتــه و بــه 898.1 میلیــون دالر 

رســیده اســت.
وزارت کشــاورزی روســیه، پیش بینــی خــود از صــادرات 
ــن افزایــش داد.  ــه 35 میلیــون ت گنــدم در 2018 را ب
همچنیــن در اواخــر اکتبــر، ایــن وزارتخانــه بــا اشــاره 
ــود از  ــی خ ــیبری، پیش بین ــرایط در س ــود ش ــه بهب ب
صــادرات غــات را هــم از 105 میلیــون تــن بــه 109 

ــی اســت کــه  ــن در حال ــن افزایــش داد؛ ای میلیــون ت
ــر  ــاه اکتب ــا 25 م ــدگان روســی توانســتند ت تولیدکنن

112.7 میلیــون تــن غــات برداشــت کننــد.
در ســال های اخیــر، روســیه بــه لطــف محصــول پربــار 
و قیمت گــذاری مناســب، بیــش از نیمــی از بــازار 
ــن  ــه بزرگ تری ــت آورده و ب ــه دس ــان را ب ــدم جه گن

ــت. ــده اس ــان تبدیل ش ــات جه ــده غ صادرکنن
همچنیــن از اوایــل دهــه 2000، تاکنون ســهم روســیه 
ــن کشــور  ــده اســت و ای ــر ش ــان 4 براب ــدم جه از گن
در ســال 2016 بــه برتریــن صادرکننــده گنــدم جهــان 

تبدیــل شــد.

کمبود شیر خام در کشور صحت ندارد 
ــری  ــه سراس ــل اتحادی ــی مدیرعام ــا عزیزالله علیرض
دامــداران ادعــای کاهــش تولیــد شــیر خام در کشــور را 
رد کــرد و افــزود: کمبــود شــیر خــام در کشــور صحــت 
ــا توجــه بــه افزایــش جمعیــت گاو  نــدارد و هرســال ب

اصیــل در واحدهــای دامــداری صنعتی، رشــد متوســط 
ــق  ــه طب ــم به طوری ک ــا راداری ــن واحده ــد در ای تولی
گــزارش مرکــز آمــار ایــران، ایــن واحدهــا در ســال 95 
ــال 96  ــن و در س ــزار ت ــون و 800 ه ــدود 4 میلی ح
نزدیــک بــه 5.2 میلیــون تــن شــیر خــام تولیــد کردند.
ــیر  ــن ش ــون ت ــدود 10 میلی ــت: از ح ــار داش وی اظه
خــام تولیــدی در کشــور، 5 میلیــون تــن در واحدهــای 
صنعتــی تولیــد و تقریبــاً تمــام آن توســط کارخانجــات 

ــود. ــی جــذب می ش لبن
وی گفــت: 80 درصــد شــیر خــام موردنیــاز کارخانجات 
ــی و 20  ــای صنعت ــق دامداری ه ــور از طری ــی کش لبن
ــایری  ــتایی و عش ــداری روس ــای دام ــد از واحده درص

ــود. ــن می ش تأمی
ایــران  دامــداران  مرکــزی  اتحادیــه  مدیرعامــل 
ــد  ــزان تولی ــن می ــا ای ــت: ب ــان داش ــال اذع درعین ح
شــیر خــام در کشــور عــاوه بــر تأمیــن نیــاز داخــل، 
یــک میلیــارد دالر محصــوالت لبنــی صــادر می شــود.

وی دربــاره افزایــش کشــتار دام بــا توجــه بــه افزایــش 
ــد  ــت: هرچن ــن گف ــز چنی ــز نی ــت قرم ــت گوش قیم
ــت  ــا قیم ــته، ام ــش داش ــز افزای ــت قرم ــت گوش قیم
شــیر هــم بهبودیافتــه و یــک دامــدار بــه علــت 
افزایــش قیمــت گوشــت قرمــز، گاو شــیری خــود را که 
ــد، حــذف  ــدت ایجــاد می کن ــد مســتمر و بلندم درآم

نمی کنــد.

گذر از رخدادهای ماندگار کشاورزی
تهیه و تنظیم: سیاوش انصاری
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43 ایــران،  دامــداران  مرکــزی  اتحادیــه  مدیرعامــل 
اســتدالل هایی کــه بــرای کاهــش تولیــد شــیر 
ــد  ــر کارشناســی خوان ــی و غی ــر فن مطرح شــده را غی
ــرای اخــذ مجــوز  ــات ب ــن توجیه ــار داشــت: ای و اظه

می گیــرد. صــورت  خشــک  شــیر  واردات 

یــک کیلوگــرم مــوز درازای یــک و نیــم 
ســیب درختی  کیلوگــرم 

ــت،  ــران، وزارت صنع ــک ای ــل از انجمــن ارگانی ــه نق ب
ــامانی  ــه ش ــه ای ب ــال نام ــا ارس ــارت ب ــدن و تج مع
مدیــرکل دفتــر صــادرات گمــرک جمهــوری اســامی 
ایــران، شــرایط صــادرات ســیب درختی از بازارچه هــای 
مــرزی کــه شــامل تســهیات واردات مــوز بــا تعرفــه 5 

ــرد. ــام ک ــود، را اع ــز می ش ــدی نی درص
متــن ایــن نامــه بدین شــرح اســت: بــه پیوســت تصویر 
 1397.7.25 مــورخ   3988/502/97 شــماره  نامــه 
معاونــت توســعه بازرگانــی صنایــع کشــاورزی - 
ــماره  ــه ش ــو نام ــوع لغ ــاورزی موض ــاد کش وزارت جه
ــادرات و  ــر ص ــورخ 1397.7.23 دفت 1363/502/97 م
ــوص  ــور در خص ــی وزارت مذک ــتانداردهای بازرگان اس
صــادرات ســیب درختی از بازارچه هــای مــرزی ارســال 
ــای دارای  ــه محموله ه ــاند؛ کلی ــاع می رس ــه اط و ب
ــی  ــاژ گمرکــی در ســال 1396 از گمــرکات اجرای کوت
مــرزی،  بازارچه هــای  گمــرکات  ازجملــه  کشــور 
ــر  ــی ب ــازار مبن ــه ازای ب ــازار ب ــهیات ب ــمول تس مش
واردات یــک کیلوگــرم مــوز بــا تعرفــه 5درصــد درازای 
صــادرات یــک و نیــم کیلوگــرم ســیب درختی گردنــد.

و  بهداشــتی  مقــررات  به ویــژه  مقــررات  رعایــت 
قرنطینــه ای و همچنیــن شــاخص های بســته بندی 
میــوه و تره بــار کــه قبــًا ابــاغ گردیــده اســت، الزامــی 

اســت.

ما را یه مقدار عوضی گرفته اید!!
محمــود حجتــی در حاشــیه بازدیــد از یــک کارخانــه 
بســته بندی و فــراوری زعفــران در شهرســتان قایــن در 
ــگاران  ــؤال خبرن ــن س ــه ای ــخ ب ــگاران در پاس ــع خبرن جم
ــت  ــی ظرفی ــان جنوب ــه در خراس ــه اینک ــه ب ــا توج ــه »ب ک
ــن فضــا  ــرای گســترش ای ــم و محــدود اســت ب ــراوری ک ف
ــاورزی به صــورت  ــرد: کش ــان ک ــد؟« بی ــه ای داری ــه برنام چ
زنجیــره و قــراردادی  یکــی از آرزوهــای دیرینــه مــا بــود کــه 

ــد. ــق ش ــه محق ــن کارخان ــرمایه گذار ای ــیله س به وس
وی ادامــه داد: اکنــون بیــش از دو هــزار کشــاورز به صــورت 
تــا  می شــود  آن هــا خریــداری  قــراردادی محصــوالت 
ــد. آرزو  ــران را از پرچــم جــدا کنن به صــورت بهداشــتی زعف
ــطه ها در  ــت واس ــدون دخال ــی ب ــته بندی نهای ــتیم بس داش

ــرد. ــرار گی ــده ق ــار مصرف کنن اختی
ــن  ــعه ای ــرای توس ــت ب ــای دول ــه برنامه ه ــاره ب ــا اش وی ب
ــدم اول  ســخت تر  ــه کــه ق ــان کــرد: همان گون محصــول بی
و ناپیمــوده بــوده امــا توســط مســئوالن محلــی و کارآفرینان 

اجــرا شــد، توســعه آن هــم تکثیــر می شــود.
وی در پاســخ بــه ســؤال دیگــر خبرنــگاران مبنــی بــر اینکــه 
ــم و پیــش رو اســت،  ــی کــه داری ــه تحریم های ــا توجــه ب »ب

ــی دارد؟«  ــته های حمایت ــاورزان بس ــرای کش ــت ب ــا دول آی
گفــت: ارتبــاط کشــاورزان و تحریــم را نفهمیــدم، فکــر کنــم 
شــما مــا را یــه مقــدار عوضــی گرفته ایــد و بایــد ســؤال را از 

کســی دیگــر بپرســید.
وی ادامــه داد: آنچــه بــه مــا برمی گــردد تولیــد محصــوالت 
کشــاورزی و ارزش افــزوده اســت و هیــچ ارتباطــی بــا تحریــم 

نــدارد.

ــت  ــود رضای ــت خ ــت کش ــران کاران از وضعی زعف
ــد  ــتری دارن بیش

تــا  زعفــران  برداشــت  اینکــه  میری بابیــان  غامرضــا 
ــان آذرمــاه، ادامــه دارد، اظهــار داشــت: در حــال حاضــر  پای
نمی تــوان میــزان دقیــق تولیــد را بــرآورد کــرد، امــا برخــی 
ــه  کشــاورزان اظهــار می کننــد میــزان تولیدشــان نســبت ب
ــتر  ــر آن را بیش ــی دیگ ــت و برخ ــر اس ــته کمت ــال گذش س
می داننــد، چراکــه تولیــد، بســتگی بــه وضعیــت زمیــن دارد، 
بــه ایــن معنــا کــه زمانــی کــه زمیــن زراعــی در ســال های 
ــرار دارد، اوج برداشــت محصــول  ــا پنجــم کشــت ق ســوم ت

اســت و کشــاورزان تولیــد بیشــتری دارنــد.  
ــود آب  ــا کمب ــق، ب ــی مناط ــه برخ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــاورزان  ــان، کش ــی از زم ــت: در دوره های ــد، گف ــه بودن مواج
ــر آب  ــود تانک ــول خ ــاری محص ــرای آبی ــد ب ــور بودن مجب
بخرنــد کــه هــر تانکــر را بســته بــه نــوع آن، بیــن 150 تــا 
ــبختانه  ــا خوش ــد؛ ام ــداری می کردن ــان خری 500 هزارتویم
ــه  ــم ک ــی بودی ــای خوب ــاهد بارندگی ه ــدازآن دوره، ش بع

کمــک زیــادی بــه کشــاورزان کــرد.  
ــدود  ــه ح ــان اینک ــران، بابی ــی زعف ــورای مل ــس ش نایب رئی
کشــت زعفــران در حــدود 23 اســتان انجــام می شــود، 
افــزود: زعفــران کاران نســبت بــه کشــاورزان دیگــر، از 
وضعیــت کشــت و تولیــد خــود رضایــت بیشــتری دارنــد.  
ــه ثبــات قیمــت  وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود ب
ــل  ــه داد: حداق ــرد و ادام ــاره ک ــازار اش ــرخ در ب ــای س ط
ــر قیمــت آن  ــون و حداکث ــی 6 میلی ــران کیلوی قیمــت زعف
12 میلیــون تومــان اســت، ایــن قیمت هایــی اســت کــه مــا 

ــداری می کنیــم.   محصــول را از کشــاورزان خری
ــادرات  ــه ص ــار هفت ماه ــه آم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب می
ــادرات  ــت: ص ــت، گف ــده اس ــه نش ــوز ارائ ــرخ هن ــای س ط
ــن اســت  ــا مشــکل هنــوز ای طبــق روال انجــام می شــود ام
کــه صادرکننــدگان حرفــه ای ایــن کار را انجــام نمی دهنــد.  

آمریکا خارج از رینگ صادرات دانه سویا به چین 
ــه  ــیه گفت: دان ــت وزیر روس ــل از اسپوتنیک، نخس ــه نق  ب
ســویا در چیــن، محصــول بســیار محبوبــی اســت، بازار 
ــن در  ــون ت ــا 95 میلی ــت و آن ه ــی اس ــازار عظیم ــن ب چی
ــن آن  ــون ت ــه 30 میلی ــد ک ــویا وارد می کنن ــه س ــال دان س

از آمریــکا وارد می شــود.
ــن و  ــن چی ــراً بی ــه اخی ــات تجاری  ک ــه اختاف ــه ب ــا توج ب
ــه وجــود آمــده اســت، بخــش معینــی از تجــارت  آمریــکا ب

ــه ســویا محقــق نشــده اســت. دان
مــدودف گفــت: مســکو بــا مقامــات چیــن بــه توافــق رســیده 
ــری در ایــن بخــش داشــته باشــد.  ــا حضــور فعال ت اســت ت
ــازار  ــه ب ــرای وارد شــدن ب ــی ب ایــن از یک ســو فرصــت خوب

ــه ســویا، اســت و  ــا محصــوالت روســی، شــامل دان چیــن ب
از ســوی دیگــر  تولیــد فرصتــی بــرای افزایــش تولیــد دانــه 
ســویا در شــرق دور روســیه اســت که دانــه ســویا در آن بــه 

ــد. ــل می آی عم
ــش  ــورد افزای ــن در م ــات چی ــا مقام ــه داد: ب ــدودف ادام م
ــور  ــن کش ــه ای ــیه ب ــاورزی روس ــوالت کش ــادرات محص ص
مذاکــره کــرده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه تــا همیــن 
ــتند.  ــود داش ــه وج ــن زمین ــی در ای ــر محدودیت های اواخ
ــه صــادرات گوشــت  ــه ب ــن زمین نخســت وزیر روســیه در ای

ــرد. ــاره ک ــی اش ــرغ و محصــوالت لبنیات م
به طــور  چیــن  و  روسیه افزود: روســیه  نخســت وزیر 
ــه  ــت ک ــد. او گف ــا را برمی دارن ــن محدودیت ه ــی ای تدریج
در طــول ســفرش 2 پروتــکل مشــترک در ایــن زمینــه بــه 

ــت. ــیده اس ــن رس ــدگان طرفی ــای نماین امض

ایران  بزرگترین خریدار دانه سویا از  آمریکا
ــتی رانی  ــه کش ــن اتحادی ــایت بزرگ تری ــل از وب س ــه نق  ب
ــویای  ــه س ــادرات دان ــه ص ــو، درحالی ک ــی، بیمک بین الملل
آمریــکا بــه چیــن در 8 مــاه اول 2018 31 درصــد افــت کــرد 
و تنهــا در مــاه آگوســت 95 درصــد کاهــش یافــت، آمریــکا 
به طــور غیرمنتظــره ای بیشــترین صــادرات دانــه ســویا را بــه 

ایــران انجــام داد.
فصــل صــادرات دانــه ســویای آمریــکا آغازشــده اســت. اکتبر 
ــاورزی  ــول کش ــن محص ــادرات ای ــل اوج ص ــه فص ــا ژانوی ت
ــال  ــی، در س ــاژ دریای ــاظ تن ــت. ازلح ــکا اس ــدی آمری کلی
2017 بیــش از 31.7 میلیــون تــن دانــه ســویا از آمریــکا بــه 

ــداران چینــی صادرشــده اســت. خری
ــود  ــاه وج ــط 4 م ــوالی 2018 فق ــا ج ــه 2016 ت از ژانوی
ــش  ــران بی ــه ای ــکا ب ــویای آمری ــه س ــه صــادرات دان دارد ک
از 1 محمولــه پانامکــس )حداکثــر انــدازه کشــتی عبــوری از 
کانــال پانامــا( بــا وزن مــرده خشــک )دی دابلیوتــی( 82000 
ــه  ــادل 5 محمول ــت 2018 مع ــت. در آگوس ــوده اس ــن نب ت
ــران  ــه ای ــویا ب ــه س ــن دان ــه وزن 414000 ت ــس، ب پانامک
ارسال شــده اســت. ایــن معــادل 13.2 درصــد کل صــادرات 

ــاه آگوســت اســت. ــکا در م ــه ســویای آمری دان
در مــاه آگوســت 67000 تــن دانــه ســویای آمریــکا بــه چین 
صادرشــده اســت کــه ایــن نســبت بــه 1.2 میلیــون تنــی که 
در مــاه آگوســت ســال گذشــته صادرشــده بود، ســقوطی 95 

درصــدی را نشــان می دهــد.

سهم چای ایرانی یک چهارم فنجان کشور
ــا  ــاد ب ــو اقتص ــا رادی ــو ب ــور در گفتگ ــودرز خردادپ گ
اشــاره بــه خریــداری شــدن 112 هزارتــن بــرگ 
ــزود: از  ــاری اف ــال ج ــاورزان در س ــای از کش ــبز چ س
ایــن میــزان بــرگ ســبز چــای 35 درصــد )40 هــزار 
تــن( درجه یــک و 65 درصــد )72 هــزار تــن( درجــه دو 

ــوده اســت. ب
وی ادامــه داد: مقــدار چــای خشــک اســتحصالی از این 

میــزان بــرگ ســبز نیــز 25 هــزار و 366 تن اســت.
معــاون بازاریابــی و تنظیــم بــازار ســازمان چای کشــور 
بــرگ ســبز خریداری شــده  ریالــی  ارزش  گفــت: 
ــزان 206  ــن می ــه از ای ــوده ک ــان ب ــارد توم 220 میلی

https://www.mehrnews.com/news/4429240/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF


13
97

اه 
ر م

مه
* 

وم 
ل د

سا
 *

م 
ده

یز
ه س

مار
ش

میلیــارد و 300 میلیــون تومــان تاکنــون به کشــاورزان 44
ــت. ــده اس پرداخت ش

شیر در مخمصه قیمت!
ــاره  ــران درب ــی ای ــای لبن ــع فرآورده ه ــن صنای انجم
کمبــود شــیر خــام تحویلــی بــه صنایــع لبنی و تــداوم 
افزایــش قیمــت شــیرخام، نامــه ای را خطــاب به ســتاد 
ــدگان و  ــت مصرف کنن ــازمان حمای ــازار، س ــم ب تنظی
تولیدکننــدگان و وزارت جهــاد کشــاورزی منتشــر کرد.

ــام  ــیر خ ــود ش ــا عنوان »کمب ــه ب ــه ک ــن نام در ای
ــه صنایــع لبنــی و تــداوم افزایــش قیمــت  تحویلــی ب
شــیر خــام« ارسال شــده، آمــده است: کســر دریافتــی 
از علــت  لبنــی )صرف نظــر  شــیر خــام صنایــع 
ــوازن  ــدم ت ــل ع ــه دلی ــه دارد و ب ــاکان ادام آن( کم
عرضــه و تقاضــای آن ، قیمــت شــیر خــام نیــز پــس 
ــال  ــل س ــان در اوای ــی از 1400 توم ــت جهش از حرک
ــا  ــه 2000 تومــان در شــهریورماه رســید و ب جــاری ب
ــر  ــرز ه ــز از م ــون نی ــش تدریجــی خــود هم اکن افزای
ــا 2400 تومــان  کیلــو 2200 تومــان عبــور کــرده و ت
هــم عرضــه می شــود. مــواد پتروشــیمی نیــز به طــور 
ــوالت  ــواع محص ــته بندی ان ــه بس ــن در هزین میانگی
لبنــی، حداقــل 600 تومــان تــا حداکثــر 1000 تومــان 
موجبــات افزایــش قیمــت فرآورده هــای لبنــی را 

ــرده اســت. ــم ک فراه
ــر  ــاون وزی ــی مع ــه، رضای ــت ک ــی اس ــن در حال ای
جهــاد کشــاورزی پیش ازاین بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــیر در  ــد ش ــد تولی ــا می کنن ــی ادع ــات لبن کارخانج
ــرده  ــش پیداک ــد کاه ــا 25 درص ــن 20 ت ــور بی کش
اســت، گفــت: چنیــن مســئله ای صحــت نــدارد بلکــه 
ــر  ــن ام ــرده و همی ــش پیداک ــداران افزای ــداد خری تع
ســبب شــده ورودی شــیر کارخانجــات کاهــش پیــدا 

ــد. کن
ــدازه  ــام به ان ــیر خ ــه ش ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب رضای
کافــی در کشــور وجــود دارد و نیــازی بــه واردات 
ــر  ــال حاض ــود: در ح ــه ب ــم، گفت ــک نداری شیرخش
کارخانجــات لبنــی، شــیرخام را بــه قیمــت مصــوب از 

دامــداران خریــداری می کننــد.

راه حــل ؛ نخــل داری قــراردادی در قالــب 
زنجیــره ارزش خرمــا

افزایــش  لطیفیان، راهکار اساســی برای   مســعود 
بهــره وری در باغــات نخیــات را ایجــاد زنجیــره ارزش 
تولیــد خرمــا دانســت، و اظهــار داشــت: پاییــن بــودن 
بهــره وری آب، عــدم امــکان رقابت پذیــری بــرای 
حلقــه تولیدکننــدگان بــه دلیــل خــرده مالکــی، ایجــاد 
ارزش افــزوده پاییــن و پاییــن بــودن ســطح دانــش فنی 
ــای  ــه چالش ه ــد ازجمل ــه تولی ــوژی در حلق و تکنول
ــات کشــور هســتند. ــات نخی ــوزه باغ ــود در ح موج

ــه  ــای گرمســیری و نیم ــور میوه ه ــر ام ــرکل دفت مدی
مدل هــای  کشــاورزی،  جهــاد  وزارت  گرمســیری 
تولیــد محــور، تشــکل های تســهیل گــر محــور و 
ــاد  ــرای ایج ــی ب ــه مدل های ــور را ازجمل ــدار مح خری

زنجیــره ارزش خرمــا عنــوان کــرد و گفــت: بررســی ها 
ــی از  ــور یک ــدار مح ــدل خری ــه م ــد ک ــان می ده نش
ــراردادی  ــاورزی ق ــت و کش ــا اس ــن مدل ه موفق تری
کــه مــا در وزارت جهــاد کشــاورزی دنبــال می کنیــم از 
مدل هــای موفــق بــرای تشــکیل زنجیــره خرمــا اســت.
وی افــزود: در نخــل داری قــراردادی در قالــب زنجیــره 
ارزش خرمــا میــان دخــل دار و یــک شــرکت خریــدار 
پیــش از آغــاز فرآینــد تولیــد منعقــد می شــود و 
مشــاوره،  نهاده هــا،  تأمیــن  بــرای  توافق هایــی 

بازاریابــی و فــروش محصــول صــورت می گیــرد.
ایجــاد  مدل بــرای  اینکه ایــن  بابیــان  لطیفیــان 
زنجیــره ارزش خرمــا در کشــور مناســب ارزیابی اســت، 
تصریــح کــرد کــه اجــرای موفــق ایــن مــدل نیــاز بــه 

ــتراتژی دارد. اس

سیب زمینی های غیرقانونی در چنگ قانون 
گمــرک  مأمــوران  ایــران،  گمــرک  از  نقــل   بــه 
کیلوگــرم  کشــف 4300   بــه  موفــق  پرویزخــان 
ســیب زمینی قاچــاق بــه مقصــد کشــور عــراق شــدند.
قاچاقچیــان قصــد داشــتن بــا جاســازی، ایــن میــزان 
ــار  ــی تره ب ــه صادرات ــب محمول ــیب زمینی را در قال س
ــا  ــت ب ــه درنهای ــد ک ــادر کنن ــراق ص ــور ع ــه کش ب
هوشــیاری مأمــوران گمــرک پرویزخــان، پــس از 

ــد. ــف ش ــی کش ــای صادرات ــی از  کااله بازرس
در همیــن راســتا گمــرک پرویزخــان بــه اســتناد بنــد 
د مــاده 113 قانــون امــور گمرکــی مصــوب ســال 90 
کاال را از مصادیــق محــرز قاچــاق تلقــی کــرده و پــس 
ــده،  ــکیل پرون ــف و تش ــه کش ــم صورت جلس از تنظی
جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضــای ارجاع 

شــود.

سامانه ثبت اطالعات با طعم عسل!
ــدوق  ــل صن ــا مدیرعام ــی در نشســت ب کرمعلی قندال
ــای  ــی همکاری ه ــور بررس ــور به منظ ــورداران کش زنب
تشــکل های  فعالیــت  داشــت:  دوجانبه اظهــار 
عشــایری عمدتــاً تأمیــن نهــاده دامــی بــوده و کمتــر 

شــده اند. توســعه ای  بحث هــای  وارد 
ــور  ــورداران کش ــدوق زنب ــل صن ــور مدیرعام ــی پ بانک
نیــز در ایــن نشســت بــا ارائــه گزارشــی از فعالیت هــای 
ــورداران  ــدوق زنب ــرمایه صن ــت: س ــدوق گف ــن صن ای
کشــور20 میلیــارد تومــان اســت و 250 اتحادیــه 
ــر  ــو در سراس ــزار عض ــا 74 ه ــورداری ب ــی زنب و تعاون

ــد. ــت می کنن ــور فعالی کش
ــران 84  وی بابیــان اینکــه میــزان تولیــد عســل در ای
ــل  ــد آن عس ــا 80 درص ــه 70 ت ــت ک ــن اس ــزار ت ه
ــرد  ــک رویک ــا ی ــرد م ــت، افزود: رویک ــه ای اس تغذی
توســعه ای اســت؛ یکی از کارهــای مــا تســهیل حضــور 
زنبــورداران و تولیدکننــدگان عســل در بازارهای جهانی 
ــتا  ــن راس ــه در ای ــت ک ــی اس ــای بین الملل و رویداده
ــه  ــه هم ــم ک ــاد کرده ای ــادالت کاال ایج ــامانه مب س
تولیدکننــدگان و فروشــندگان در آنجــا حضــور دارنــد 

ــد. ــه می دهن ــود را ارائ ــات خ و خدم

ــان  ــور خاطرنش ــورداران کش ــدوق زنب ــل صن مدیرعام
ــات  ــار و اطاع ــت آم ــرای ثب ــز ب ــامانه ای نی ــرد: س ک
ــن  ــان و همچنی ــه آن ــات ب ــه خدم ــرداران و ارائ بهره ب
زنبــورداران  و  تشــکل ها  رتبه بنــدی  و  شناســایی 

ــت. ــده اس ــدازی ش راه ان

بسته ضد تحریمی گمرک و رشد صادرات میوه
 بــه نقــل از گمــرک، در نیمــه نخســت ســال جــاری 
میوه هــای  انــواع  تــن  هــزار  و 138  یک میلیــون 
ــه  ــزه ب ــت خرب ــا پوس ــات ی ــت مرکب ــی، پوس خوراک
ارزش 741 میلیــون دالر بــه کشــورهای مختلــف 

ــت. ــده اس ــان صادرش جه
صــادرات کاالی مذکــور در نیمــه نخســت ســال 
جــاری بــا افزایــش 17 درصــدی روبــه رو بــوده اســت، 
به طوری کــه طــی مــدت مشــابه ســال گذشــته 974 
هــزار تــن بــه ارزش 633 میلیــون دالر صادرشــده بــود. 
ــه ذکــر اســت کــه در شــش ماهه ســال جــاری  الزم ب
ارزش صــادرات غیرنفتــی کشــورمان بــه 23 میلیــارد و 

123 میلیــون دالر رســیده اســت.
فــرود عســگری رئیــس کل گمــرک ایــران به تازگــی از 
بســته ضــد تحریمــی گمــرک خبــر داد و اعــام کــرد 
ــف تشــریفات  ــا الکترونیکــی شــدن مراحــل مختل : ب
صــادرات کاال در گمــرک،  عملیــات صــادرات در 
ــام  ــاری انج ــورت دور اظه ــی و به ص ــتر الکترونیک بس
ــود  ــار کاالی خ ــس از اظه ــده پ ــرد. صادرکنن می گی
به صــورت الکترونیکــی ، از گمــرک درخواســت ارزیابــی 
ــدون مراجعــه حضــوری  ــد و ب کاال در محــل را می کن
انجــام می پذیــرد.  ، مراحــل تشــریفات صــادرات 
ــوردی  ــای م ــه مجوزه ــاز ب ــورت نی ــن در ص همچنی
ــازی  ــد مج ــره واح ــق پنج ــام کار از طری ــل انج مراح

انجــام می شــود.

صرفه جویی میلیاردی با تولید مرغ سایز
مرتضــی رضایــی  معــاون امــور تولیــدات دامــی وزارت 
جهــاد کشــاورزی گفــت: اگــر صنعــت طیــور کشــور، 
پــرورش مــرغ بــا الشــه بــاالی دو کیلــو و 300 تــا 400 
گــرم را بــه وزن اســتاندارد 1500 تــا 1600 کیلوگــرم 
ــن  ــزار ت ــون و 200 ه ــد یک میلی ــاند ازنظــر تولی برس
ــان  ــارد توم ــزار و 500 میلی ــش از 2 ه ــه ارزش بی ب

صرفه جویــی می شــود.
وی اظهــار داشــت: ازنظــر مصرف کننــده نیــز نزدیــک 
ــرغ  ــز م ــان دورری ــارد توم ــزار و 800 میلی ــه دو ه ب

ــد. ــش می یاب کاه
معــاون امــور تولیــدات دامــی وزارت جهــاد کشــاورزی 
ــو و  ــا وزن دو کیل تصریــح کــرد: یــک مــرغ درشــت ب
400 گــرم بیــش از نیــم کیلوگــرم دورریــز دارد کــه به 
ــی  ــه مرغ های ــت درحالی ک ــواده اس ــاد خان ــرر اقتص ض
ــر و  ــر، لذیذت ــرم و کمت ــدود 1500 کیلوگ ــا وزن ح ب
خــوش پخــت تــر هســتند و دورریــز کمتــری دارنــد.

وزارت جهــاد  تشــویقی  دربــاره سیاســت های  وی 
کشــاورزی بــرای تولیــد مــرغ ســایز بــا وزن اســتاندارد 
گفــت: تولیدکنندگانــی کــه مبــادرت بــه کاهــش ســن 

https://www.mehrnews.com/news/4446771/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4444767/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%DB%B4-%DB%B3-%D8%AA%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82
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45 ــرروز  ــه ازای ه ــا ب ــد، م ــتی کنن ــرغ گوش ــرورش م پ
ــه  ــت جوج ــج روز نوب ــرورش، پن ــن پ ــش در س کاه

ــم. ــر می کنی ــری را کمت گی

ــرای حفــظ تولیــد یــک  ــی ب ــه اجرای 18 برنام
ــتراتژیک  ــول اس محص

اســماعیل اســفندیاری پــور مجــری طرح گنــدم وزارت 
جهــاد کشــاورزی در دومیــن نشســت کشــت پایــش 
ــئولین  ــن و مس ــور معاونی ــا حض ــه ب ــت ک ــی زراع فن
مراکــز جهــاد کشــاورزی در مجموعــه باغســتان برگزار 
شــد، اظهــار کــرد: طــی مهروموم هــای قبــل به ناچــار 
ــا در  ــم ام ــر وارد می کردی ــدم را از کشــورهای دیگ گن
5 ســاله گذشــته رونــد رو بــه رشــدی در خودکفایــی  

ــدم در کشــور داشــته ایم. ــد گن تولی
ــارد  ــش از دو میلی ــال 90 بی ــد: در س ــادآور ش وی ی
ــا  ــه ب ــدم وارد کشــور شــد ک ــون دالر گن و 600 میلی
ــزی و افزایــش راندمــان تولیــد و کاهــش 10  برنامه ری
درصــدی ایــن میــزان در دو ســال گذشــته بــه صفــر 

رســیده اســت.
ــه  ــا اشــاره ب ــدم کشــور ب مجــری طــرح محــوری گن
اهمیــت محصــول اســتراتژیک گنــدم در کشــور افــزود: 
ــاز  ــزان نی ــن می ــاً تأمی ــد حتم ــدم بای ــش گن در بخ
ــه شــرایط سیاســی و تحــوالت  ــا توجــه ب داخلــی را ب
جهانــی و امنیــت غذایــی حفــظ کنیــم تــا نیــازی بــه 

ــیم. ــته باش واردات نداش
مجــری طــرح محــوری گنــدم وزارت جهــاد کشــاورزی 
افــزود: بــرای حفــظ تولیــد ایــن محصــول اســتراتژیک 
ــه در  ــم ک ــدام داری ــت اق ــی در دس ــه اجرای 18 برنام

ــی می کنیــم. ســال زراعــی جــاری آن هــا را عملیات

سوئیفت غذا باز ، بانک عامل کشاورزی در تحریم
محمــود حجتــی، وزیــر جهــاد کشــاورزی در نشســت 
ــه آغــاز  ــا اشــاره ب ــاق تعــاون ایــران ب ــا ات ــه کاری ب صبحان
ــل بخــش  ــک عام ــم بان ــر نمی کردی ــت:  فک ــا گف تحریم ه
ــد  ــو می گوین ــد. از یکس ــم کنن ــم تحری ــاورزی را ه کش
ــد و از ســوی دیگــر،  ــرای غــذا آزاد می گذارن ســوئیفت را ب
ــه  ــد ک ــم می کنن ــل بخــش کشــاورزی را تحری ــک عام بان
ــاده  ــی را آم ــک طرح ــه ی ــد عجوالن ــان می ده ــن نش ای

کــرده و نوشــته اند.
حجتــی دربــاره بحــث پیمان ســپاری های ارزی نیــز گفــت: 
مــا هیــچ گاه بــه دنبــال آن نیســتیم کــه ســرمایه از کشــور 
خــارج شــود؛ همــه مقامــات کشــور اصــرار دارنــد ســرمایه 
ــه  ــرایطی ک ــم در ش ــردد، آن ه ــور برگ ــه کش ــد ب و ارز بای

دشــمن در حــال وارد آوردن فشــار اســت.
ــاد  ــر جه ــگاه وزی ــه از جای ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب حجت
کشــاورزی تمــام تــاش خــود را بــرای مراقبت از ایــن حوزه 
ــح کــرد: به هرحــال ممکــن اســت اشــتباه  ــد، تصری می کن
ــوی  ــًا جل ــت شــود؛ مث ــی غفل ــا درجای هــم رخ دهــد و ی
صــادرات خــوراک دام را گرفتیــم و در نامــه ای تأکیــد کــردم 
ــا در جلســه هماهنگــی  ــم ام کــه  عــوارض خــروج بگذاری
عــده دیگــری هــم بودنــد کــه درگیــر اســتعفا و رای اعتمــاد 

ــد. ــن مشــکاتی ایجــاد می کن ــد و همی بودن

وی گفــت: در بحــث تأمیــن در کشــور تــا بــه امــروز 
مشــکلی ایجــاد نشــده اســت البتــه نارســایی های بــوده امــا 

ــدارد. ــود ن ــادی وج ــکل ح ــبختانه مش خوش

ســهم 25 درصــدی از اقتصــاد بــا تحقــق ســهم 65 
درصــدی از تولیــدات کشــاورزی

نشســت  در  تعــاون  اتــاق  رئیــس  عبداللهــی  بهمــن 
ــادآوری  ــا ی ــی ب ــود حجت ــا محم ــترک ب ــی مش هم اندیش
اینکــه بــر اســاس احــکام برنامــه پنجــم توســعه، قــرار بــود 
ــه  ــد ک ــد برس ــه 25 درص ــاد ب ــا از اقتص ــهم تعاونی ه س
ایــن هــدف محقــق نشــده اســت، تصریــح کــرد: یکــی از 
الزامــات رســیدن بــه ســهم 25 درصــدی در اقتصــاد، 
ــد از  ــه 65 درص ــاورزی ب ــای کش ــهم تعاونی ه ــیدن س رس
تولیــدات کل کشــاورزی کشــور بــود کــه ایــن هــدف، هنوز 
محقــق نشــده و بــرای تحقــق آن، نیازمنــد حمایــت جهــاد 

ــتیم. ــاورزی هس کش
ــش  ــعه بخ ــند توس ــب س ــه تصوی ــاره ب ــا اش ــی ب عبدالله
تعــاون در هیئــت دولــت و تأکیــد رئیس جمهــور بــر اجــرای 
آن اظهــار داشــت: یکــی از تکالیــف وزارت جهــاد کشــاورزی 
در ایــن صنعــت، واگــذاری 50 درصــد اراضــی قابل کشــت و 
احیــاء از ســوی دولــت بــه تعاونی هــا بــود کــه ایــن تکلیــف 

قانونــی نیــز محقــق نشــده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: یکــی دیگــر از تکالیــف وزارت جهــاد 
کشــاورزی در ســند توســعه بخــش تعــاون، واگــذاری 40 
ــگاه های  ــه فروش ــاورزی ب ــوالت کش ــع محص ــد توزی درص
ــن تکلیــف، محقــق نشــده و  ــود کــه ای ــی مصــرف ب تعاون
وزارت جهــاد کشــاورزی بایــد در تســریع آن جدیت داشــته 

باشــد.
عبداللهــی گفــت: معــاون اول رئیس جمهــور دســتورالعملی 
ــنامه ها،  ــدور بخش ــگام ص ــه در هن ــت ک ــرده اس ــادر ک ص
شــود.  اخــذ  اتاق هــا  به خصــوص  تشــکل ها  نظــرات 
بنابرایــن درخواســت داریــم وزارت جهــاد کشــاورزی از 
ــدازه  ــاون به ان ــون تع ــه قان ــی زیرمجموع تشــکل های تعاون
روســتایی  تعــاون  ســازمان  زیرمجموعــه  تشــکل های 

ــد. ــته باش ــت داش حمای

پیــام اصلــی رفــع تداخــالت اراضــی ملــی، حمایت 
ــاورزان حاکمیت از کش

علیرضــا اورنگــی رئیــس ســازمان امــور اراضــی کشــور در 
ــا  ــترک ب ــتی مش ــی نشس ــل ط ــتان اردبی ــه اس ــفری ب س
ــر  ــتان و دیگ ــن اس ــاورزی ای ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
اعضــای کمیســیون رفــع تداخــات اراضــی آخریــن 
وضعیــت تداخــات اراضــی کشــاورزی شــرکت های کشــت 
و صنعــت و دامپــروری مغــان و پــارس بــا زارعــان منطقــه و 
راهکارهــای رفــع تداخــات ایــن اراضــی را بررســی کردنــد.

رئیــس ســازمان امــور اراضــی کشــور طــی ســخنانی در این 
نشســت ضمــن تشــریح اقدامــات انجام شــده در مــورد رفــع 
تداخــل اراضــی گفــت: پیــام اصلــی رفــع تداخــات اراضــی 
ملــی، دولتــی و مســتثنیات کشــاورزان، حمایــت حاکمیتی 
ــاورزان  ــران از کش ــامی ای ــوری اس ــدس جمه ــام مق نظ
ــدگان  ــش روی تولیدکنن ــع پی ــع موان ــرداران و رف و بهره ب
بخــش کشــاورزی باهــدف تقویــت تولیــد و اقتصــاد 

ــی اســت. کشــاورزی کشــور در شــرایط حســاس کنون
وی ادامــه داد: می تــوان اقدامــات جهــاد کشــاورزی اســتان 
اردبیــل بــرای رفــع تداخــات اراضــی را به عنــوان پایلــوت و 

الگــو بــه ســایر اســتان ها تعمیــم داد.
ــع  ــع موان ــون رف ــاده 54 قان ــرای م ــت: در اج ــی گف اورنگ
ــار از اراضــی در  ــزار هکت ــاً 370 ه ــون مجموع ــد تاکن تولی
ــی  ــه اراضــی زراع ــع تداخــل شــده و ب سراســر کشــور رف

کشــاورزان اضافه شــده اســت.

تحقق 100 درصدی برنامه تا پایان سال!
ولــی الــه بنــی عامــری مجــری طــرح توســعه گلخانه هــای 
کشــور گفــت: در شــش ماهه امســال در احــداث گلخانه هــا 
و  داشــتیم  فیزیکــی  پیشــرفت  درصــد   98 حــدود 
پیش بینــی می کنیــم 100 درصــد برنامــه تــا پایــان ســال 

محقــق شــود.
ایشــان افــزود: تاکنــون نزدیــک بــه 14 هــزار هکتــار گلخانه 
در کل کشــور و به طــور عمــده در پنــج قطــب مهــم تولیــد 
ــان و  ــوب کرم ــزد، جن ــان، ی ــران، اصفه شــامل اســتان ته

ــزگان احداث شــده اســت. هرم
ــار  ــزار هکت ــه از 14 ه ــرد ک ــح ک ــال تصری وی درعین ح
ــت. ــرداری اس ــال بهره ب ــار در ح ــزار هکت ــه، 12 ه گلخان
بنــی عامــری بابیــان این کــه پــس از عملیــات احــداث، 6 تــا 
ــرداری  ــه بهره ب ــا ب ــه گلخانه ه ــول می کشــد ک ــاه ط 12 م
برســند، اظهار داشــت: بــا احــداث و راه انــدازی 2763 هکتار 
ــرآورد می کنیــم 600 هــزار تــن بــه محصــوالت  ــه ب گلخان
گلخانــه ای تنهــا در گــروه ســبزیجات و صیفی جــات اضافــه 

. د شو
ــز  ــه نی ــار گلخان ــارات ســاخت 2763 هکت ــاره اعتب وی درب
گفــت: احــداث ایــن ســطح از گلخانــه بــه 8 هــزار میلیــارد 
ــن  ــی از ای ــه نیم ــک ب ــه نزدی ــاز دارد ک ــرمایه نی ــال س ری
ســرمایه به صــورت تســهیات در اختیــار متقاضیــان قــرار 
ــت. ــی اس ــش خصوص ــر آورده بخ ــی دیگ ــرد و نیم می گی

سرشماری زنبورستان ها توسط کارشناسان پهنه
مشــاور برنامه ریــزی معاونــت امــور تولیــدات دامــی گفــت: 
ــیر  ــتان گرمس ــتان های دو اس ــد زنبورس ــماری و رص سرش
بوشــهر و بندرعبــاس بــه علــت برداشــت عســل تــا دی مــاه 

طــول خواهــد کشــید.
ــار  ــن سرشــماری اظه ــات ای ــاره جزیی ــده درب ــادی برازن ه
داشــت: سرشــماری از زنبورســتان های کشــور توســط 
7700 کارشــناس مســئول پهنه بنــدی مســتقر در مراکــز 
ــده  ــات جمع آوری ش ــده و اطاع ــاورزی انجام ش ــاد کش جه
به تدریــج در ســامانه پهنه بنــدی و مدیریــت داده هــا و 

ــرد. ــرار می گی ــاورزی ق کش
وی گفــت: در ایــن سرشــماری تعــداد کلنی هــا، جمعیــت 
زنبورها، مشــخصات زنبــورداران، تولید عســل، عملکرد 
تولیــد و بــرای نخســتین بــار میــزان تولید مــوم، برموم 

و ژل رویــال لحــاظ شــده اســت.
ــی  ــدات دام ــور تولی ــت ام ــزی معاون ــاور برنامه ری مش
اظهار داشــت: سرشــماری امســال توســط کارشناســان 
ــه پرسشــنامه از 14  ــا ارائ ــه به طــور حضــوری و ب پهن

مهــر تــا 30 مهــر انجــام شــد.

http://www.iana.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-11/62885-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%BE%D9%87%D9%86%D9%87


شماره سیزدهم * سال دوم  *مهر ماه 1397 46

tion and encouraged other poultry breeders to use 
Commercial Arian’s one-day-old chicks.

Engineer Mohsen Khazaei has 40 years of  
experience in this work, and in his conversation 
with our correspondent, he Citing figures and 
 statistics, has been said advantages Arians race

Approach to production creativity for 
 self-sufficiency in wheat

Iran, this year, has achieved self-sufficiency in wheat this year 
In this issue of the magazine, our correspondent has a dedicated 

 conversation with the Minister’s Adviser and the Producer of Wheat, in 
this conversation, creativity in the way of production and the fundamental 
changes in the wheat production process have been discussed.

Engineer Esfandiyari Pour, Executive Director of Wheat Project, 
points out in this conversation important point for achieving wheat 
 self-sufficiency. Including increasing productivity in wheat with the help of 
 subsurface irrigation method called brigade, Use of good quality seeds  
suitable for 4 regions of Iran, Enabling 250 privately-owned seed 
 production companies, Increasing productivity per unit area instead of 
increasing the cultivation area, 

Buy more and easier wheat from farmers by the government, 
 Improvement of mechanization coefficient, The plan for controlling pests and 
 diseases in farms and balancing fertilizer to the plant.These were the 
factors that farmers were able to produce over 13 million tons of wheat 
without increasing wheat cultivation area.

Wheat logistics, challenges, and the 
conditions for improving its business

In the conversation with the implementer of wheat production, our 
correspondent has a dedicated conversation with economist Dr. 
Yazdan Seif, who is the vice president and general manager of the 
state-owned corporation.

Dr. Yazdan Seif explains in his detailed discussion the changes he 
has made in managing wheat purchases and says the wheat guarantee project is the largest commercial 
project in the agricultural economy that we have been able to collect around 1,000,000&500 shipments 
through 1,200 shopping centers in 4,000 villages and transfer them to the country’s silos.

Dr. Seif says farmers were reassured that their wheat purchases would be paid, because 50% of it was paid 
one week to ten days and paid 50% of the rest to less than 29 days to the farmers.

At the time of the interview, CEO of the state-owned corporation (GTC) said: So far, we have delivered 10 
million and 463 thousand tons of wheat that its value is about 12,500 billion Tomans (Equivalent to about $ 
3 billion based on the official rate of $ 4,200 per dollar). 

In this report, Dr Yazdan Seif based on wheat shipments purchased an economic analysis and said: 
The money the government pays to growers is very necessary to keep them in the village and prevent their 

migration to cities and the abandonment of villages.
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The “Arian chicken breed” enters 
the chicken market
The magazine correspondent has conducted a 

dedicated conversation with Dr. Mozaffari, CEO 
of NDJ Company. The new CEO of the 
 company has announced that the “line” of 
Babol kenar has resurfaced the Arian trade line 
and the chicks of this breed have entered the 
chicken farms of the mother and meat farms.
Dr. Mozaffari explains: with the help the 

 production of this line, we will able to supply the 
broiler chicken that is needed for all  
Iranian poultry units  in the toughest conditions 
of US sanctions, and even we export extra chick-
en meat. 
I have to say; The “Babol kenar” line is one of 

the country’s Broiler chicken ancestors sites. This 
site started its activity in Iran in the 1990s, but 
it had some problems and then was restored and 
rebuilt with new management and now has been 
sent his products to the market.

Raw milk and dairy products caught in the price 
squeeze

Editorial this issue of the magazine is dedicated to the issue of rising prices for milk and dairy 
products and the involvement between raw milk producers and milk producers.

Mrs. Faranak Masoudi, owner and director responsible magazine Quotes from the Minister 
of Agriculture Jihad 

Which he told reporters on the sidelines of the November 5, 2018 meeting: The price of raw milk is not expensive, but 
also milk factories have been rising price dairy products, milk factories too say milk prices has been rising because of the 
increasing packaging price.

Reza Bakeri, the secretary of the dairy industry, says: the ranchers had been raising the price of raw milk; as a result, 
the price of dairy products has also increased.

In the following, Chief Executive Officer of the Poultry Union, Alireza Azizullahi, to defend the ranchers denies Bakery’s 
sayings and says: Milk factories want to import milk powder with official currency and export it with currency free. This 
controversy continues, but the author of the article suggests that milk factories with advertising and creating culture in-
crease consumption among affluent classes and the government also considers subsidies among poor classes to increase 
milk consumption for them.

Conversation with poultry breeder that he has used “Arian” in his farms
Engineer Mohsen Khazaei is one of the prominent Iranian poultry breeders who with familial form have 

been engaged in chicken meat production since 60 years ago.
He recently devoted his mother’s poultry farm with a capacity of 100,000 pieces to breed Arian with 

collaborated NDJ.Co And since it has a complete chain of chicken meat production, it has succeeded in 
cultivating Arian breed and organizing a lucrative and reliable economic activity in chicken meat produc-
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